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díjak küldendők ■
Laudeeman B. könyvnyomdája.

Társadalmi adó.
A nemzetgazdaságtan és a pénzügy

tan tudománya sorolja föl azon pénzbeli 
kötelezettségeket, melyeket az állampolgá
rok adó címén megfizetni kötelesek. Egész 
külön tudomány szakot képez mindannak 
a tudása, hogy pékiául adó címén az állam 
szükségleteinek fedezéséhez, az állami cé
lok megvalósítására igényelt költségekhez 
ki-ki tisztajövedelmének arányában mily ösz- 
szeggel köteles hozzájárulni. Az pedig már 
valóságos relytély, melyből kilyukadni jó
zan. természeses gondolkozást! ember alig 
képes, hogy a tizenegy nemben felsorolt 
egyenes adó tételen kívül hány faja, neme, 
változata van az úgy nevezett fogyasztási 
adóknak, említést sem téve, a közigazga
tási körben, avagy egyházi törvények sze
rint részletezett annyiféle megyei, községi 
és egyházi adókról. Hála a törvénycsináló 
uraknak, ebben a tekintetben nem panasz
kodhatunk, hogy szegények lennénk, avagy 
szükiben volnánk. Sót, tulon-tul is elég 
akad ; nemcsak, hanem gyarapszik nem
ben, számban és összegben minden újabb 
törvényalkotás miniszteri és közigazgatási 
rendelet által.

Hiába, ez ellen tenni már nem lehet. 
Ezt kívánja az állam fennmaradása a köz
igazgatás, a jogrend és annyi más szüksé
ges intézmény akadálytalan működése, a 
személy, vagyonbiztonság, a helyi autonó
mia biztosítása, a jövedelmi források sza
porítása, a hitélet békés gyakorlásának esz-

T A R C Z A.
Modern házasság.

Mikor Rab Lőrincz esküvőjét tartotta, zsú
folásig megtelt a templom.

Mindenki látni akarta azt a leányt, aki meg 
tudta hódítani a komoly, büszke daliás férfit, a 
kire a városbeli szépségek hiába vetették ki a há
lót. Még csak észre sem vette őket. I alán nincs 
is szive, úgy gondolták.

És most hozott magának feleséget — ide
genből. Tehát mégis csak tud érezni ez a hideg, 
mozdulatlan arcú ember . . . Avagy talán csak ér
dekházasság ez is, mint annyi sok más ? Amolyan 
ügynökök vagy öreg asszonyok révén összetákolt 
parti ? I

A menyasszony magas, nyúlánk jelenség. 
Éjfekete szemei a sűrű fátyol alól is szinte per
zselnek. A városbeli lányoknak, akiket az irigység 
meg a kíváncsiság hozott az esküvőre, be kelleti 
látniuk, hogy ilyen szempár nem kerül ki közülük.

Mikor a templomi ceremóniának vége volt, 
s az uj pár a vendégsereg elöl egy pillanatra 
visszavonult. Rab l.örincz a szivéhez szorította a 
szép menyasszony finom, fehér kezét s amint sze
relemtől izzó tekintete rátapadt a nő reszketeg. fi 
nőm alakjára, mintha egész lelke benne lett volna 
a nézésében.

— Én édes mindenem . . . suttogta lázasan.
Ez volt minden, amit szólni tudott. Magához 

ölelte lázasan és mohón. 

közei és legfőképeil a véderő fenutaslása, 
mint a melyek mind-mind igen bölcs okos 
és helyén való követelmények.

Egv azonban való igaz s ez az, hogy 
a felsorolt adócimek és tételek révén az 
állampolgárok tiszta jövedelmének jelenté
keny része folyik igv be az állam, község 
és egyház szükségletének a fedezésére és 
még amaz elasztikus „polgári becsületszó"- 
val inegerősiteit bevallások dacára is ősz
szegezve ezen különféle adónemeket és a 
cimen teljesitetl szolgáltatásokat. 25 30
százaléka a jövedelemnek az, melyet az 
ember azért fizet, hogy ezáltal a jogot a 
megélhetésre megszerezze. Nem is szaba
tos, világos, a mit mondok. Úgy talán ért
hetőbbé lesz, ha úgy állítom föl a tételt, 
hogy az állampolgár jövedelmének 25 30 
százalékát a fölsorolt intézmények fennál
lásának céljaira köteles fordítani s csak a 
megmaradt 70 -75 százalék az, amit ma
gáénak mondhat, a mivel rendelkezhetik, 
ami megélhetésére marad. Marad ? Dehogy 
martid. Nem is szólva arról, vájjon elég
séges-e ? Bizony nem marad. Mert van egy 
beláthatatlan kiterjedésű végtelen tér még a 
társadalomban élő ember számára, a me
lyen az elsz.ámlálhatatlan adózási nemek, 
fajok úgy hemzsegnek, hogy fölsorolásuk 
a lehetetlenséggel határos s csak összefog
lalva gyűjtőnévvel lehet azokat megjelölni 
e cimen: társadalmi adó.

Hogy mi ez? Meghatározni is nehéz, 
körülírni sem könnyű, egyenkint felsorolni

A nő pedig szelíden emelte rá nagy, égő 
szemeit. A vég nélküli szerelem édes, mámoritó 
boldogsága volt ebben a tekintetben.

*

Elmúlt az esküvő, elült a lakoma zaja a Rab 
Lőrincz házában. De a nagy csönd hangosabb 
minden zajnál annak a kettőnek, aki benne él. A 
nagy hangtalanságot megzenésíti az ő szerelemtől 
izzó suttogásuk, azok a százszor, ezerszer s még 

' így is kevésszer ismételt vallomások, melyek a 
végtelenségig ismételve sem képesek kifejezni azt. 
amit ők ketten éreznek.

S amint a napok múlnak, a férfi lassankint 
felocsúdik. A komolya obik esze azt súgja, hogy 
ez az örökös, szakadatlan ömlengés immár kezd 
gyermekessé válni. Beszélni kellene már komolyabb 
dolgokról is. Meg kellene hányni-vetni a jövőt, a 
melyben ugyan nincs semmi aggasztó, mert hiszen 
Rab Lőriticznek nagy vagyona van s nem préda 
ember. Azonban nem árt ily természetű dolgokkal 
is foglalkozni.

De ahányszor ezt a lémát pengeti, az az 
édes asszony a szemébe kacag s neki nem tolul 
más szó az ajkára, mint újból és újból csak :

— Én édes ntindenségem, én drága üdvös
ségem.

Jolán pedig átkarolja puha karjavai a lázas 
férfi nyakát, odavonja magához egészen közel, 
hogy egybeolvad forró lélekzctiik s úgy susog 
édes mámoritó szavakat. 

lehetetlen. Csak egynéhányat Ízelítőül, jel
lemzésül.

A borbélynak adott borravaló, a fi
zető. kiszolgálói s piccoló pincérnek \ isszá
tok. tálban hagyott, vagy markába csúsz
tatott pár fillér, postás, portás, bérszolga, 
cseléti, házmester, szolga s annyi elszáin- 
lálhatatlan házi és üzleti alkalmazottnak ese
tenként juttatott „trinkgeld"; olvasó, tár
salgó, nyelv, játék, sport, regatta, jótékony, 
művelődési, szépművészeti, társadalmi egye
sületek tagsági dija: fehilfizetés, önkéntes 
fölajánlás, jegy megváltás, meg emberfia 
legyen, a ki elszámolni tudja miféle cimen, 
néven beszedett pénz, mind-mind társadalmi 
adó. Hogy mennyit tesz, ki? Talán nem is 
volna jó megpróbálni s naponkint jegyezve, 
havonként összegezve, az év végén egy 
summában tudni. Az a csipp-csupp, apró- 
cseprő fillér, tiz-husz fillér, egy koronás, 
melyet igv kiadunk, bizonyosan mondom, 
a legszélém vbb igényű társadalmi ember 
háztartásában is, jelentékeny összeg. Talán 
megdöbbennénk, ha ezt tudnánk, ismer
nénk. \ agy talán jó, hogy nem is tudjuk 
összeg szerint, sót még hozzávetőlegesen 
sem. Csupán azon ritka, nagyon ritka em- 
berpéldányok, kik minden fillér bevételről 
és kiadásairól pontos jegyzéket vezetnek, 
azok adhatnának számot ilynemű társadalmi 
adó összegéről.

Már most két kérdés tolul előtérbe, 
melyre a felvetett tárgygyal kapcsolatban 
válaszolni kellene. Az egyik az, vájjon szűk

A kis város szőke és barna szépségei elfe
lejtették már a Rab Lőrincz esküvőjét. Négy ke
rek esztendő változást hozott a Rab Lőrincz há
zába. Megszűnt a suttogás, meg a nagy csönd. 
Most már komolyan foglalkoznak a jövővel.

A fiatal assA’my széles karosszikben ül, egye
dül. Gondolkozik mélyen, szinte önfeledten. Koz- 
be-közbe önmagához beszél.

— Azt hittem hogy szeret. Nem igaz, ha
zudott ! De akkor miért emelt magához engem 
vagyontalant ? Talán még sincs igazam ? Miért 
hagy hát akkor óraszámra, miért nincs a köze
lemben mindig, mint az esküvő után?! Dolgai 
vannak ? A jövőre is kell gondolnia ?! Megunt és 
ezzel vége.

A képzelődés nem hagyja nyugodni.
Nem tagadom, neki igaza van, hogy el- 

hidegültem iránta. De hat istenem, miért, miéit ' 
Úgy kell lenni, hogy ő adott okot rá a nagy ko 
molvságával és én érzem, hogy ez nem tarthat 
Így soká . . . .

Kimerültén kel föl s imbolygó léptekkel mérte 
végig a szobát.

I: pillanatban lep be Rab Lőrincz. Szép ko
moly arcán sötét borit ül. Udvariasan csókol ke
zet nejének s aztán minden melegség nélkül szol

A városból jövök. Az emberek már a nyel
vükre vettek. Az a hidegség, melyet Ön velem 
leplezetlenül éreztet, nem maradt észrevétlen. Ké
rem titkolja érzelmeit legalább a világ előtt.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



séges-e az ilynemű adózás; a másik az, 
vájjon helyesen, okszerűen összeegyeztet
hető reális gondolkozással?

Észrehatóan, számadatokkal kimutat- 
hatólag nagyon nehéz mind a két kérdésre 
megnyugtató és határozott választ, felele
tet adni. Nagyon jól. alaposan, minden 
részletekre kiterjeszkedve kellene ismerni 
kinek-kinek vagyoni állását, jövedelmét, 
egyéniségét, társadalmi helyzetét s azon 
körülményeket, melylyel e helyzetet meg
alkotják. Sót talán még ez sem elég. Egyé
nileg külön-külön kellene ismerni az em
bereket. mert hiszen nagyon sok társadalmi 
adó kényszerű vagy kényszerűden teljesí
tésével egyéni gyarlóságokat, hiúságot, sze
replési vágyat, érvényesülési ösztönt s any- 
nyi más subtilisgerjedelmeket is figyelembe 
kell venni, hogy a feltett kérdésekhez csak 
hozzá is szóljunk.

Mert kétségtelen, hogy bizonyos ethi- 
kai, társadalmi, emberbaráti és kulturális 
pénzbeli áldozatkészséget maga a társada
lom is megkíván egy társadalmi embertől. 
Vannak dolgok, eszmék, mozgalmak, me
lyekben anyagi hozzájárulás által részt venni 
kötelessége a társadalomban éló embernek. 
Ezek elől kitérni talán a tisztesség rová
sára is esnék s méltán képezhetné megíté
lés tárgyát. Ez a kellő fölismerés dönti el 
azután a kérdés első részét, mikor alap
ként azt veszi észre, vájjon ez adózások 
szükségesek, avagy csak célszerűek, ké
nyelmi vagy talán fényüzési szempontból 
tekintve indokoltak-e? A szükséges, a meg
kívánt: erkölcsi kényszer jellegével bir, ezt 
tenni kötelesség. A célszerű, adott esetén
ként bírálható el, inig a kényelmi és luc- 
rativ kiadás, illetve adózás feltétlenül elíté
lendő, ha megfelelő reális alapja nincs. És 
ezen a ponton födi a választ a második 
kérdés, mely összefüggésben áll az első 
kérdéssel. A mi helyes, okos és reális, az 
terjesztendő: de a mi nem áll arányban az 
anyagi helyzettel s a vagyoni viszonyok
kal, társadalmi felfogásokkal s különösen 
tetszelgésre, hiúságra és föltünésre van 
szánva: feltétlenül elítélendő.

Példákkal is szolgálhatnak, bár a pél
da nem sokat magyaráz. De csak egyet I 
Akinek fizetése éppen csak a megélhetésre 
elég s mégis kávéházban egy szivarért 
-- ■ ■ ■ --------------

Jolán fel sem néz. Úgy felel fagyos szenv
telen hangon :

— Titkoljam?! Iudja-e uram, hogy én nem 
születtem színésznőnek ? ! Az emberek beszéde 
egyáltalán nem érdekel.

Rab Lorincz ajkába harapott. Keserű szem
rehányás tolult az ajkára, annak zárta el az útját.

Ismét múlt el egy esztendő, talán annyi se. 
I.z az idő a \ irosbeli lányoknak, akik valaha sze
met vetettek Rab I.orinczre. uj reménységeket 
hozott.

Rövid volt ennek az egy esztendőnek a tör
ténete. Rövid nagyon. Jolán elhagyta a házat. 
Ment haza a szüleihez. Néhány bántóan rideg sort 
hagyott hátra magyarázatul :

-Nem tudom mar szeretni. így az élet teher. 
Legyen boldog. Jobb igy !“

Ennyi volt az egész. .Mikor Rali Lorincz el
olvasta, igazan nyugodt maradt. Csak a kezével 
lett olyasféle mozdulatot, mintha valami kellemet
len látományt akarna elűzni szemei elől s aztán 
flegmatikusán mormolta :

Igaza van, jobb igy !
H. T.

annyit ad, melynek áráért a boltban tel
jesen megfelelőt talán kettőt, hármat is 
kapna: túl megy reális gondolkozáson. 
Avagy az. ki feltűnési vágyból, nyilvános ada
kozások során, mert tudja, hogy neve nyom
tatásban megjelenik, viszonyaival arányban 
nem álló összeget ad : minden esetre nem 
reális ember. N. Z.

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.

VEGYES HÍREK
Iskolalátogatás. Scherer Gyula újpesti 

áll. polg. leányiskolái igazgató, mint miniszteri is
kolalátogató április 29-én és 30-án látogatta meg 
a hely heti polgári fiú- és leányiskolát. .Meghallgatta 
minden tanár s tanárnő tanítását, megfigyelte a 
nevelés gyakorlását s átnézte a tanulók minden
nemű írásbeli dolgozatait. Látogatásának befejez
tével a tanártestülettel tartott értekezletén teljes 
megelégedését fejezte ki s az iskolát rend, tanul
mány s nevelés tekintetében elsőrendű intézetnek 
minősítette.

Esperesi közgyűlés. A nagymihályi es
perest' kerület lelkészei tegnap városunkban az 
újonnan kinevezett esperes Oppitz Sándor laká
sait ülést tartottak. Az ülésen a folyó ügyeket tár
gyalták és ovációban részesítették az uj esperest.

Házasság. I)r. Kálmán József beregszá
szi ügyvéd június hó 1-én Miskolczon esküszik 
örök hűséget Weinberger Anna kisasszonynak, 
özv. Weinberger Sámuel né pazdicsi földbirtokosnő 
leányának.

Uj ügyvéd. Dr. Spiegel Odón budapesti 
iigwéd irodáját e hó folyamán Nagyinihályba he
lyezi át.

Adomány. Gróf Sztáray Sándor a nagy- 
rnihályi izraelita hitközség szentegyletének a gvőr- 
kei hegyen a régi temető nagyobbitásáu I 600 □ 
métert ingyenesen átengedett. A hitközség hálás 
köszönettel vette tudomásul a nemesszivü gróf 
adományai es legközelebb Összehívandó gyűlésén 
foglalkozni fog a dologgal. Sztáray Sándor gróf e 
tettevei a járás zsidó lakosságát orok időre hálára 
kötelezte önmaga iránt, a melyet bizonyára vele 
szemben tanúsítani is fognak. Tudvalevő, hogy a 
regi temető, melyhez a zsidóságot olv nagy ke
gyelet fűzi, teljesen megtelt es csak a gróf kegyé
ből vált lehetségessé, hogy a temető e helyen meg- 
nagyobbiitassék. Meg kell említenünk, miszerint a 
győrkei hegy az uradalomnak is kegyeleti helye, 
ott lévén a mausoleum. melyben Sztáray Antal 
gróf es neje nyugszanak. Áldozatot hozott tehát 
Sztáray Sándor gróf is. midőn a zsidó hitközség 
temetőjének céljaira ép e területből engedett át 
egy részt.

Esküdtek kisorsolása. A sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszéknél f. évi május havában tartandó 
ülésszakra városunkból a következők sorsoltalak 
ki rendes esküdteknek : Barnai Andor, Landesman 
Vilmos es Widder Andor.

Halálozás. Részvéttel értesülünk, hogy 
özv. Rciclard Mórné,köztiszteletben álló matróna, 
kit jótékonyságáról megyeszerte ösmertek. életé
nek 74-ik évében hosszas szenvedés után f. hó
1- én Sátoraljaújhelyben elhunyt. Temetése f. hó
2- án d. u. o órakor volt ónási részvét mellett. Az 
elhunyt úrnőben Szállási Sándor nagymihályi 
gyógyszerész nagyanyját g\ iszolja.

A közigazgatási bizottság ülése. Zemp- 
luii\armegvi közig, /gaiasi bizottsága május havi 
lendcs ülését e hó 10-éttd. e. 9 órakor tartja meg 
Aleczner Gyula főispán elnöklete alatt.

— Egy nagynevű rabbi halála. A zenip- 
lenvármegyei zsidóságot mély gyász érle. Meghalt 
ugyanis Cilitek Ignácz. a tolcsvaiak 86 éves ősz 
főpapja, a kit országszerte ismerlek es tiszteltek. 

Az elhunyt ialibi a hittudomány terén az egész 
világon az első helyen állott. Müvei több kiadást 
értek, legnagyobb részük azonban még kéziratban 
őriztetik, a melyeket kegyelete jeléül a tolcsvai hit
község most ki fog adni. Temetése vasárnap ment 
végbe, a melyen az ország minden részéről töme
gesen jelentek meg. A gyászbeszédek d. e. 11 
órától délutáni 5 óráig tartottak.

— A varannói kir. járásbíróság uj helyi
séget kap. Az igazságügyminister ugyanis elhatá
rozta, hogy 120.000 korona költséggel a bíróság 
részére uj épületet emel. Meg kell jegyeznünk, 
hogy a bíróság jelenleg az eperjesi püspökség tu
lajdonát képező egyik kolostorban van elhelyezve, 
a kolostort a kincstár 20.000 koronáért megsze
rezhette és a kitatarozási költségek 20—25000 ko
ronánál magasabbra nem rúgtak volna. Az ekkép 
átalakított kolostorban a bíróságnak feltétlenül 
jobb helyiségei lettek volna, mint az újonnan 
emelendő palotában. A kolostor ugyanis oly szi
lárd épület, a minőt e korban már egyáltalában 
nem építenek. Mindenesetre különös, hogy a kor
mány a ntai pénzszük viszonyok között ilyen épít
kezésekre gondol, holott kultur célokra a legna
gyobb szükkeblüséget tanúsítja.

A József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület évi közgyűlése. A József Kir. Herceg 
Szanatórium Egyesület évi közgyűlését Budapes
ten május 23-án tartja meg. A közgyűlésre az 
egyesület tagjai és azok, akik május 15-éig tago
kul belépnek, a fővárosba való felutazásra féláru 
vasúti jegy kedvezményében részesülnek. Felkérem 
tagtársaimat, szíveskedjenek velem május hó Kiéig 
tudatni, hogy közgyűlésünkön részt vesznek-e, 
hogy a központnál a vasúti jegy váltására szol
gáló igazolványról idejében gondoskodhassak. 
Polányi (Jézáné, a József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület nagymihályi bizottságának elnöke.

Vasútépítés. Az ungvár — deregnyöi vas
út munkálatai gyorsan előrehaladnak és őszre 
befejezést is nyernek. Időszerűnek tartjuk, hogy a 
vasútnak Deregnyőtől Nagytnihályig leendő kiépí
tését is szóba hozzuk, mert hacsak Vajánig lesz 
kiépítve a vonat, úgy a forgalom Ungvár felé fog 
teleltetni. Legközelebb különben bővebben fogunk 
e dologgal foglalkozni.

— Közgyűlés. /\ Zemplén vármegyei gazda
sági egyesület f. évi május hó 14-én d. e. 10 óra
kor tartja meg a vármegyeháza tanácstermében 
közgyűlését.

Óriási tűz. Az elmúlt héten Laborcme- 
zőn borzalmas tűz pusztított. Rövid pár perc alatt 
az egész falu egy láng tenger volt, a melynek 
irtózatosságát még az a körülmény is fokozta, 
hogy erős déli szél keletkezett. A mentés ki volt 
zárva és örülni kellett, hogy az ember életét meg
menthesse. Leégett a papiak, az iskola, 40 lakó
ház és az összes gazdasági melléképületek. A kár 
100.000 koronánál nagyobb, melyből biztosítás 
folytán csupán 10000 korona térül meg.

Állatsereglet városunkban. Koczka Ja- 
ravov nagyobbszabásu állatseregletével f. hó 6-án 
városunkba érkezett s a sörgyár előtti téren épí
tette fel hatalmas méretű sátorát, melyben bor
zalmat keltő hatalmas vadállataival pénteken f. hó 
7-én mutatja be művészi produkcióját a nagykö
zönségnek. A szép fenevadak tizenöt erős vasket
recben vannak elhelyezve, azonkívül nagyméretű 
vascirkusza is van, a melylyel teljes biztonságot 
nyújt a szemlélőnek, hogy nyugodtan gyönyör
ködhessen a fenevadak bámulatosan szép bárány- 
szelidségii engedékenységében. Különösen figye
lemre méltók az állatok közül : a 4 darab oroszlán 
2 kis kölykiikkel, a remek szép kutyák, utóbbiak 
vadságukban egv cseppet sem állnak mögötte a 
többi vadállatoknak. Említésre méltó még a feliéi 
selyembika, az indiai szazvas, a gyönyörű 4 da
rab ménló, melyek remekül be vannak tanítva a 
vadállatok produkcióinak kiegészítésére. Végül em
lítésre méltó még a sok közül a majotnesoport és 
a szörnyűséges óriáskígyó, mind olyan látványos
ság, hogy méltán megérdemli a tömeges látoga
tást és pártfogást. Különösen érdekes Koczka Ja- 
ravov fenomenálisan szép mutatványai közül az, 
amikor a vascirkuszban magához öleli az egyik 
hatalmas oroszlánt és valósaggal mühirkózást visz 
vele végbe.



— Zászlószentelésl ünnepély A sárospa
taki állami tanítóképző intézet május 9-én ifjúsági 
zászlószentelési ünnepélyt rendez, melyet táncmu
latság is követ. A zászlóanya herceg Windisch- 
grácia Lajosné lesz, mig a fővédnöki tisztet her
ceg Windischgraetz Lajos fogja betölteni.

— Gyíszhir. Benyói és urbanói Benyovszky 
l erenczné, szül. Szendröi Geöce Mária május hó 
3-án Nagykemencén hosszas szenvedés után 7(1 
éves korában meghalt. Temetése szerdán nagy 
részvét mellett ment végbe.

— Felmentett rabbi. Wechsler Samu va- 
rannói főrabbit, miként annak idején közöltük, 
hívei egy része több súlyos vádakkal illette. A 
közigazgatási bizottság kebeléből alakult fegyelmi 
választmány legutóbbi ülésén a vádolt rabbit fel
mentette és öt állásába visszahelyezte.

— Verekedések. Laikuson és Nátafalván a 
nép fiai sportszerűen űzik a verekedést. Fejbetö
rések. késszurások napirenden vannak. Ez arra 
indította a főszolgabírói hivatalt, hogy e közsé
gekben a zene engedélyek kiadását egy eszten
dőre felfüggesztette. Dicséretre méltó egy intézke
dés, meit köztudomású, hogy a falusi verekedé
sek leginkább a táncvigalmak folytatásai.

Halálos baleset. A nagyzalacskai határ
ban május hó 5-én a Sztáray uradalomnak egyik 
tábláján szántógép dolgozott. Szünet alatt az egyik 
béresnek 12 éves fiacskája a gép alá bujt és ott 
el is aludt, midőn délután a munkát folytatták, a 
gép a szerencsétlen gyermeket kettévágta, a mely
nek folytán nyomban meghalt. A hatóság meg
indította a nyomozást, terhel e valakit gondat
lanság.

Gyermekszáj : Tanitó : ..Hol fordul elő 
a szarvas?" Kis tanuló: „Az erdőben'1 — — — 
Tanitó: „És a“------- — Tanuló: „És a Schicht-
szappanon." Tanitó (mosolyogva): „Helyes! De 
én a hegyeket gondoltam, léhát a szarvas he
gyeken és az erdőben fordul elő” — — — „És 
a Schichtszappanon," kiáltotta a kis társaság egy
hangúan és vidám nevetéssel. Ekkor már a taní
tónak is kellett nevetni.

Kiss szerencséje nagy I Köztudomású, 
hogy a ni. kir. osztály sorsjáték tervezete a legked
vezőbb nyerési esélyeket nyújtja. Nagy nyeremé
nyek mellett számos kisebb nyeremények vannak 
és különösen az. hogy a fele a kibocsájtott sors
jegyeknek — tehát minden második — nyer, az 
oka, hogy a nagyközönség minden rétege kipró
bálja szerencséjét. Ezer és ezer ember lett ilyen 
utón szegényből gazdaggá. Az uj sorsjáték I. osz
tályának húzása május 19 és 21-én lesz. Tegyen 
szerencse kísérletet és vásároljon sorsjegyet az 
előnyösen ismert Kiss bankházában (Budapest, 
Kossuth Lajos-utca 13.) mert pontosan és lelkiis
meretesen szolgálja ki vevőit és mert Kiss szeren
cséje nagy!

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉTHY11 figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk fit) fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és hu- 
rutos bántalmak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RÉTHY11 név.

— Köhögés nem betegség. Gyakran hal
lani ezen megjegyzést. De mily káros tévedés. 
Igaz, vannak emberek, akik köhögnek s mégis 
megöregednek. De mily gyakran támadnak a kö
högés elhany agolása folytán súlyos betegségek, ne
vezetesen tüdőbetegség, holott kellő időben annak 
keletkezese és terjesztése meggátolható. A köhö
gés tehát soha sem hanyagolandó el. hanem ve
gyük azonnal az ismert „Sirolin-Roche11 hatásos 
szert, mely nemcsak a köhögést szünteti, de az 
étvágyat is előmozdítja és a testeröt fokozza. Kap
ható gyógyszertárakban.

Hirdetések.
Építők és építtetőknek 
saját érdekük, ha mielőtt megrendelést eszközöl
nek vízvezeték, kp. fűtés, csatornázás, sodrony- 
kerites es kavicsrosta szükségleteikre, bizalom
mal fordulnak ajánlat vagy felvilágosításért, mely

ivei díjtalanul szolgál

GURSZKY JÓZSEF 
fém- és vasmüveshez, műszaki iroda és műhely : 
KASSA, Ferenc Jozsef-tér 14. sz. Telefon sz. 347. 
Városok, községek, gazdasagok, házak stb. vízmű, 
csatornázás és központi fűtés tervezési és kivite
lezési vállalat. Külön osztály mindennemű sodrony, 

vaskerítés és kavicsiosta készítésére. 1—20

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló szer ...

- puha padló számára. 
Keil-féie viaszkenöcs kemény padló szamára. 
Keil-fele fehér .GLASUR' fenymaz 90 fillér. 
Keil-fele arany fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.

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

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

I'elelö sszerkesztő : Dr. KALLAI JÓZSEF.

•-----------------------------------------------------------------------

—— Csakis saját termésű =

vinnai boraimat
Asztali bor . literenként 35 kr.
Vörös bor 45 kr.
Muskotály 50 kr.
Asszú „ 1 frt 50 kr.
gr 50 literen felül árengedmény.

6—52
B------------------------

WIDDER BÉLA.
-----------------------------

Van szerencsém a helybeli és vidéki 
mezőgazdák szives tudomására adni, hogy 
egy legújabb szerkezetű —-

arankamentesitő 
gép beszerzése által azon kellemes hely
zetbe jutottam, hogy tisztelt vevőim részére 
igen szép arankamentes eredeti magyar 

lóhere és lucerna maggal, 
úgyszintén más gazdasági és kerti magvak
kal a legjutányosabb árak mellett szolgál
hatok.

Saját érdekét szolgálja tehát mindenki, 
a ki versenyképességemről meggyőződik.

Egyúttal szives tudomására hozom 
a n. é. közönségnek, hogy magvak aran
kától való tisztítását is jutányos árban el
vállalom. Tisztelettel

Garfunkel Dávid.

380 Hzáin.

ivott. v,.Brh. Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó zz 18hl. évi LX. t.-cz. 108 

jj-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti 
V. kér. kir járásbiróságnak 1908. évi Sp. XV. 1302/3 
számú végzése következtében l>r. Bu -sinszky Mihály ügy
véd által képviselt Sommer és Kiinger cég javára 683 K 40 
t s jár. erejéig 1909. évi február b • 12-én foganatoaitott ki 
C égitési végrehajtás utján lefoglalt és 1000 koronára becsült 
k'-vetkvz.é ingóságok, u. in. ruha áruk nyilvános árveresen 
eladatnak.

Mely árverésitek » n tgymihályi kir. j ár.ubiróság 1909. 
évi V. 64/3 «z iniu végzése folytan 383 K 40 f tőkeköve
telés. ennek 1908. dec. 14. napjától járó ft«/, kain atai, */,•/, 
váltódij es e«idig összesen 7.» kor. 82 f. biróilag már meg
állapított költségek erejéig Nagymihályban alperes ilzletébeu 
le. n i megtartására 1909 évi május ho ll-ik napjának 
(1. e II órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 188|. évi LX. t.c. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénz, fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetek 
becsáron alul is el fog adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le es felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az. 1MM. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javara is elrendeltetik.

Nagymihály, 1909. április hó 30. napján.

FODOR JÓZSEF
kir. bir. végrehajtó.

Tisztásán 30.000 koronával 

szavatoltatok.

A konyhában és házban 
mindent, ami egyáltalában mosható és tisz
títható, csakis

ELADÓ HÁZ.
Az Andrássy Dénes-uton levő 

21. sz. ház telekkel együtt, úgy
szintén 2 kitűnő tehén szabad 
kézből azonnal eladó.

HOSZPODÁR BALÁZS.

schícht szarvasszappanával
tisztítsunk. E szappan évtizedeken át folytatott 
beható és lelkiismeretes tanulmányozásnak 
eredménye. Mosóereje rendkívüli, szavatolt 
tiszta és ment minden káros keveréktől. Gond 
nélkül használható tehát minden tisztítási 
célra, még ott is, hol közönséget szappan 
felmondja a szolgálatot vagy különös gondosság 

szükségeltetik. •
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GLÜCK MÓR NAGYMIHÁLY í

EPERJESI NÉPBANK KÁLYHAGYÁR 1 
tiszta fehér, barna, zöld, chainois, majolika stb. színű csiszolt J 

CSERÉPKÁLYHÁIT, [ 
valamint díszes kandalló, kandallós-kálvháit és takaréktüzhelyeit, j- 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitünte-

= tésben részesülnek. ...... ■- éj
Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitel biztosittatik. 'W® $

Egész épületek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el. $ 
- A kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik. " i.

Mintakályhák raktáramban mrytekinthctíík.
—Beocsini Román és Portland cément nagy raktára. ——— ír 
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Csinos kiállítású és Ízléses

RUHÁK
BÚTOROK

CIPŐK
a MISKOLCZI IPAROSOK

szövetkezeti árucsarnokában -
Deák-utca 9. szám alatt (régi postaépület) kaphatók.

••• .Minden darab helybeli szakképzett iparos készítménye. ••• 
Az árut bizottság felülbírálja.

Szabott árak! XatfU választék!
Pontos kiszolgálás ! ÁJ

SZOLANKA JÁNOS
------- KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS NAGYMIHÁLYON. -------

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, 
hogy KARDOS LAJOS

kocsigyártó- és kárpitos- 
műhelyét .. —

átvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelően rendeztem be.
Több évi működésem hazánk fővárosában szakmámban való 

teljes jártasságot eredménzezett, miért is azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy e szakba vágó munkákat a legjobb és legizlésesebb 
kivitelben készíthetek.

Elvállalok mindennemű kocsi és bútor javításokat, úgyszintén 
uj kocsi készítését is pontos és szolid kivitelben.

Főtörekvésem leend, hogy nagyrabecsűlt megrendelőim párt
fogását jó és pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 
kiváló tisztelettel — . , . . ,Szolanka János

kocsigyártó és kárpitos. //

......... ...... ~~—

Megérkeztek 
• a valódi • 
AMERIKAI PANAMA-kalapok úgyszintén eredeti francia szalmakalapok 

HÁNDLER MIKSA divatáru-üzletébe. 
Nagy választék! Pontos kiszolgálás ! Jutányos árak !

r_____________ ______

*

KOVÁLD PETEK és FIA
cs. és kir. szab, kelme- és szőrmefestő, vegytisztító es gözmosógyár 

--------------------- BUDAPEST., Szövetség-utca 37. szám. ---------------------  
megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki város
ban képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy 
ezégét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse

F R EI R EI C H T. Nagymihályban 
vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek
öltönyök. diszitö és bútorszövetek függönyök, kézimunkák, szőnyegek, 

csipke- és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztítását és festését.
W Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását is.

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor mél
tányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos meg
bízatást kér a

**

1 15 Kováid Péter és Fia cég.
$

Edelstein és Társa
• • • • FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ • • • • 
finom-posztó és gyapjuáru-raktár Nagymihály.

Ajánlja magát mindennemű 

polgári, katonai és papi 
= RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
mhohmj német divat szerint. ■wasnuiia
Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi

angol ruhaszövetekben.
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól feljebb. '^8®

Megrendelések a legrövidebb
¥ Idő alatt pontosan eszközöltetnek. *

Tüdőbetegségük, hurutok, szarná? 
köhögés, skrofulozis, influenza 
ellen nimialan tanár <a orvos által itapenu arénlva

Mmlkoejr cfWrteM atáazákAai u aánátak kávjan mauivnáor
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$ohn nagykikindai cserepe.
Legjobb minőségű fedélcserép, •••••••• 
• ••••••••• legolcsóbb árak melett.

■

fe Hl 
MI i .M B O H N téglagyár Nagykikinda.1------------—•• •------- -------- ----- 1Szabadalm Bohn-fele ter- 

’k zetes vörös fedelcserép. 1 1

V. Bvtfaaan-U Katke A C*. BsmI (MM

Sirolin
• ■’<«»•' •• • ’Ul.ülH 

a» • nnaká, .Bt, B^aa.,..

Nyomatett Landeaman B. könyvnyomdájában


