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Jelenségek.
Néhány nappal ezelőtt országos fel

háborodást keltett Hima budapesti posta
szolgának megkinoztatása. Köztudomású, 
hogy a nevezett postaszolgát azzal gya
núsították, hogy 35,000 korona arany 
pénzzel telt zsákot a postáról ellopott. A 
súlyos gyanú terhe alatt detektív kézre 
került s bűnvádi eljárásunk nagyobb dicső
ségére a szerencsétlen gyanúsítotton a buzgó 
és mindenek felett embertelen detektívek 
kipróbálták a spanyol inkvizíció kegyet
len szerszámait. Hima ártatlansága miha
mar kiderült, de már ő akkor megkinozva, 
véresre, sebesre verve, összemarcangolva 
elmélkedhetett a magyar igazságszolgálta
tási eljárás rejtelmeiről és keserűségeiről.

Még el sem ült a felháborodás zaja, 
a mit a Hima ügy felkeltett, a mely szó
lásra késztette legelőkelőbb jogászainkat 
is: ime már itt van a másik szenzáció.

Winchler szabadkai ügyészről van 
szó, a ki hivatalos hatáskörét túllépve, 
vizsgáló bíróul tolta fel magát a Haverda- 
féle bünpörben. Ez a királyi ügyész éjjeli 
titkos kihallgatásokat rendezett, törvény 
által tiltott furfangos módon csikart ki 
vallomásokat, a vádlottak elé gonosz és 
lelketlen cselt vetett, egyszóval mindenké
pen olyan eljárást scenirozott, a mely 
mindazokat megdöbbenti, a kik a magyar 
büntető eljárás törvényszerűségében biza
kodtak. És most, hogy a Haverda bünpör

TARCZA.
Halottak napján.

A városi toronyóra ötöt és egy felet ütött. 
Az esteli szürkület homályba burkolja a járó
kelőket, oly nyomasztó csend, hallgatagság ural
kodik bent és a kornyéken. Az idő, az emberek 
hangulata ugylátszik összhangban van a jelentős 
nappal. Halottak estéje van.

A várostól alig száz lépésre, a mint a te
mető felé kanyarodik, egy fiatal ember támasz
kodik a rozoga Ilid megerősített karfájához. Ka
lapja szinte a felismerhetetlenségig szemére huzva, 
mely alól csak a két bajuszszár kunkorodik ki 
eléggé láthatóan. Balkeze a nadrágzsebében pi
hen, míg jobbja egy hatalmas fütyköst szorongat.

Senki sem nézné ki az elhanyagolt külsejű 
fiatal emberben a nemességükre büszke Bárdyék 
utolsó férfi-sarját. Vének, ifjak, nők, férfiak, gyer
mekek haladnak el mellette s ő egykedvű kö
zömbösséggel nézi őket. Néha-néha, egy-egy is
merőse előtt, meg-megbillenti kalapját s ilyenkor 
a közeli lámpa világításánál fel-feltüilik komor 
arca. Arcának körvonalai kellemes arcról tanús
kodnak, mely most az élvezetek, a kéjgyönyörök 
hajhászása utján sziliét vesztette. A gyakori mu 
latozás, — vagy közönségesen lumpolás ar
cának gömbölyded teltségét elsorvasztotta, el- 
enyésztette ; sovány, asszott az most. Beesett ál
mos szemei világos jelei, hogy az éjszakát is. 

főtárgyalásra került, mindeme ügyészi túl
kapások napvilágra jutottak és kompromit
tálva van evvel az egész bünpörnek eddigi 
menete s azonfelül kétségessé vált 'az is, 
hogy a főtárgyalás épen a hivatali tulbuz- 
galom miatt nem fog e szégyenletes fias
kóval végződni.

Ám ez a két eset nem egyedül álló. 
Ezek a mi rendszerünknek kiálltó tünetei, 
a melyek csak azért vertek föl nagyobb 
port, mert nagyobb fokú nyilvánosság elé 
kerültek. Hiszen nap nap után hallunk 
csendőri és rendőri brutalitásokról, kínval
latásokról, közigazgatási hősködésekről, a 
melyek bizony éppenséggel nem alkal
masak arra, hogy a bíróságaink, és ható
ságaink iránti bizalmat növeljék, biráink- 
nak, közhatóságainknak tekintélyét emeljék.

Kétségtelen, hogy nem törvényeink
ben, hanem azok végrehajtóiban, alkal
mazóiban van a hiba. És meg kell állapí
tanunk, hogy a hiba oka abban rejlik, 
hogy igen sokan köztisztviselőink közül 
saját nagyságuk, saját tekintélyük tudatá
tól nem látják meg állásuknak tisztes mél
tóságát. Továbbá igen sokan köztisztvise
lőink közül úgy látják el a reájuk bízott 
ügyeket, hogy a munka elvégzése első 
sorban az ő elhaladásuknak legyen olcsó 
lépcsőzete. Vagyis saját egyéni érdekök 
előtérbe tolása miatt nem látják meg a 
magasabb piedesztálon álló közérdeket. 
Így születnek, igy nőnek, igy burjánzanak 
a stréberek, a maguk csodálásával eltelt, a

mint máskor és sokszor, mint rendesen, úgy 
most is végig dorbézolta. Szégyenkezve a mel- 
löztetés miatt, melyben a mellette elhaladó régi 
barátai részesítik, a közeli fa alá húzódik. Inkább 
a kéjvadászat, mint a kíváncsiság hozta öt ide.

A kép változatos, de reá nézve ki nem elé
gítő. Ugyan kit vár ? . . . O tudja. Bosszantólag 
nézi az újabb jövevényeket, kik zöld koszorúval, 
élő rózsákkal kezükben, szótlanul lépnek el mel
lette. Egy asszonyka jön kis lánykájával ; alig egy 
pár lépés választja el őket. A kis baba félénken 
húzódik anyja védő keze alá.

— Ugye-e anyuskám, az is rossz bácsi ? . . .
— "s reszkető, picike ujjával az árnyék tilalom fára, 
az ifjúra mutat.

— Igen angyalom, az is az I — hagyja reá 
az anya és sietve halad tovább.

Bárdyt mintha a villám csapta volna meg, 
mereven néz a különös pár után. Gondolatban 
az elmúlt éjszakára tér át s ö is reá hagyja . . .
— Igen ! igen kis ártatlan ! én rossz ember va
gyok. Hej ! voltam én jó is, de sokára lesz, a mi
kor ismét ... — hirtelen elhallgat. Két hölgy 
közeledik feléje. Mindkettő gazdag gyászruhába 
öltözve.

— Te, Gizi, nem ismered ? . . . — figyel
mezteti a másik társnőjét, fejével a fiatal ember 
felé bólintva. A kérdezett mit sem sejtve, tekint 
az ifjú felé, de ah ! — halk, visszafojtott sikol
tással döbben vissza, majd elejtve a rózsákból 
kötött koszorút, mely most arcával egyszínű, fe
hér. 

maguk nagyságába beleszédülő és éppen 
e miatt a közérdeknek oly sokszor ártal
mára való közhivatalnokok.

Távol áll tőlem, hogy ezen általános 
megfigyeléseknek, tapasztalatoknak, a me
lyeket fentebb érintettem, helyi vonatko
zásokat tulajdonítsak, hanem felhoztam a 
fentieket épen azon általános érdeklődés
nél fogva, a mely épen a mostanában föl
merült esetekből kifolyólag a közfigyelmet 
a büntető eljárás egyes fázisira tereli.

Kétségtelen, hogy az összes közhiva
talnokok között tekintély dolgában első 
helyen a bíróságok állanak. A hazai bírói 
karra a magyar nagy közönség mindig 
megkülönböztetett tisztelettel tekint föl. 
Ám a nagy közönség tisztelete első sorban 
a bírói tisztet, a hivatalt illeti, tehát ros
szul teszik mindazok a kik a hivataloknak 
kijáró köteles tiszteletet első sorban a 
maguk személye javára tőkésítik ; ha a 
maguk különállóságát, felsőbb rendű mi
voltát akarják mindezekben dokumentálni 
és előtérbe helyezni. Mert mentői erőseb
ben tolják előtérbe köztisztviselőink a ma
guk mivoltát, annál inkább csökken ma
gának a tisztességnek tekintélye.

Kicsinységnek látszó dolog, de itt kell 
felhoznom, hogy újabban az egész or
szágban, igy minálunk is szokásossá vált 
a szegényebb sorsú, vagy fiatalabb korú 
egyéneknek letegezése. 1 lát erre szerény 
nézetem szerint sem nálunk, sem másutt, 
sem a járásbíróságnál, sem a szolgabirói

— Mi baj ?!
Felelet helyett a karját nyújtja a belső in

dulattól remegő hölgy, gyorsan vonva maga után 
szomszéd nőjét.

— Ismered ? Gizi, miért mindez ? Igazán 
ismered ?

Gazsi.
Nem I . . . azaz hogy igen ! Bárdy

— Oh ?! . . . 
jegyesed ? ! O volna

Bárdy Gazsi ? 1 . . . Régi 
az ? I . . . Lehetetlen I —

lépést lassítva, kétkedőén tekint vissza.
Az ifjú megkövültén nézi a távozókat. Ki 

tudja, miért ballonig belseje, inig ajka talán már 
századszor is morzsolja e pár szót: — Még ö 
is lenéz 1 . . . még ö is I . . . Igen, rossznak 
kell lennem, ha még az az „áldott" is megvet ! 
. . . — szemei még mindig a távolba merednek 
— Koszorút visz a Kedves, a kedves dombra . . . 
Hát én miért ne vinnék? . . . de kinek vi
gyem ? . . . kiére tegyem ? . , .

Senkiére, ifjú barátom I Tedd a te sírodra ! 
Tedd magadra ; tedd a te szegény, meghalt, bű
nökbe temetett telkedre '

Mi az igazi gyönyör ? A lelki megnyug
vás ! — Igaz ez ? Minden, a mi a gyönyör ér
zetével hat reánk, bizonyos megnyugvást, meg
nyugtató beleegyezést eszközöl ki részünkről. Bá
muljuk a nagy festőt, csodáljuk a szobrász kivá
lóságait, méltatjuk tehetségét, de a mi alkotásá
ban gyönyörködtet, az azon megnyugvás, mellyel 

a művésziben a természetest ismerjük fel. Egy 

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



hivatalnál semmi szükség nincsen. A bí
rónak, vagy a szoigabirónak nincsen semmi 
szüksége arra, hogy az előtt az ügyes ba
jos fél. oly sokszor épen a beidézett tanú 
előtt ez által szerezzen magának tekintélyt; 
ily formában mutassa meg úri mivoltát, 
a szegény emberek fölött való állását. El
lenben mindazoknak, akik a bíróság 
előtt megjelennek, szükségük van arra a tu
datra, hogy ók a bíróság előtt egyenlő suly- 
lyal bírnak minden más ott megjelenővel 
szemben; világosabban szólva érezzék a saját 
megbecsülésükből is a törvény előtti egyen
lőség szentséges elvét. Engem legalább 
minden egyes esetben kellemetlenül érint, 
a bíróságoknál meghonosodott ez az oda 
nem illő hang s mindig arra gondolok, 
hogy biráink többet ártanak a bíróság te
kintélyének, az igazságszolgáltatásban ve
tett bizalomnak, mint a mily mértékben 
növelik a maguk külön személyi tekinté
lyüket. Bár ugyan azt sem merném hinni, 
hogy pl. ez a tegeződés az úri mivolt do
kumentálására irányulna. Inkább tudom 
rossz szokásul tndni be, a mely a rósz 
példa hatása alatt harapózik el hatósága
inknál.

Midőn hát sok mindenféle hatósági 
viszásság van országszerte napirenden, le
gyen szabad köztisztviselőinket arra kérni, 
hogy szokjanak le ők is az általam ez
úttal szóvá tett s bizony semmivel sem in
dokolható letegezésekről. X.

VEGYES HÍREK
Kinevezés. Dr. Baloghy György buda

pesti királyi főügyészi helyettest Ö Felsége a Ki
rály koronaügyészi helyettessé nevezte ki. Dr. 
Baloghy városunkban töltötte fiatalkori eveit és 
már akkor is oly nagy rokonszenvnek örvendett, 
hogy mindenki nagy jövőt jósolt neki. Hihetetle
nül gyorsan emelkedett pályáján, érdemei, puri
tán jelleme elismerésre találtak és a Zsitvay Leó 
távozásával megüresedett budapesti kir törvény- 
székielnökiállástakarUU^ z o n -

szépen festett tájkép nem a festő ügyességével 
gyönyörködtet, azt csodáljuk, de a mi elragad, a 
mi gyönyörködtető mosolyt varázsol arcunkra, 
az azon összbenyomás, mellyel a képben a ter
mészetest találjuk meg. Ez az, a mi megnyugtat, 
ez az, a mely lelki szemeinket kielégíti s meg
adja a megnyugtató beleegyezést : „Ez a kép 
gyönyörű ; olyan, mint az élet ; csupa természet.“ 
/X gyönyör tehát az a megnyugvás, melylyel a 
művész alkotásában elismerjük a művészit, ter
mészetessel megegyező szépet, jót, helyeset.

Mennyiivei kell fokozódnia ama gyönyör
nek, mellyel a Mindenható művész remekeiben 
megnyugszunk. Mennyivel kell túlszárnyalnia a 
földi gyönyört azon gyönyörnek, mellyel felismer
jük ama szépet, jót, helyeset, mit az Ur, a bői- 
csek-bölcse az o alkotásaiban letéteményezett 
akkor, amikor azt akarta, hogy élvezzük azokat. 
Nincs e földön nagyobb gyönyör eme Minden
ható akaratában való megnyugvásnál. A ki meg
nyugszik a végtelen bölcs akaratában, azt semmi 
sem ingatja meg a földi vezeklésben, mindig hit
tel, bizalommal, sőt még fájdalmában is gyö
nyörrel halad az ösvényen, melyre a végtelen 
Bölcs iránt való szeretettől lángoló szive vezé
relte.

Szeresd az Istent, nyugodj meg akaratában 
kedves gyászolóm es érezni fogod szavaim igaz
ságát. De vájjon nem a megnyugvás vezérli-e 
lelkedet most, midőn ma, „hallottak estéjén" ide 
közénk, .» többi gyászolók közé jöttél?! Ha 
nem, úgy hidd el, azzal távozol innét I Nem ? 
Én azt hiszem, igen ' Hidd el, a hitetlen, a kis
hitű, a kétségbeesett nem keresi mar a kétségbe
ejtő helyeket, pedig a temető az ilyenekre nézve 
kétségbeejtő hely. 

bán a koronaügyész ragaszkodott ahhoz, hogy 
Baloghy a Curiánál maradjon és igy korona
ügyészi helyettessé neveztetett ki. örvendünk Ba
loghy kinevezésének, a mely a mai sivár világ
ban jól esik mindazoknak, a kiknek protekciójuk 
nincsen és csak arra tartanak számot, hogy tu
dásuk és szorgalmuk lesz méltányolva. Dr. Ba
loghy György az ügyészi kar egyik dísze és a 
korona ügyészség oly erőt nyert benne, a kire 
méltán büszke lehet.

— Áthelyezés. A vallás és közoktatási mi
niszter (josztonyi Mariska nagymihályi áll. elemi 
iskolai tanítónőt a sátoraljaújhelyi állami iskolához 
helyezte át.

Előléptetés. Svehla Pál volt bánóéi 
állomásfőnök államvasuti ellenőrré neveztetett ki, 
Csighy János nagymihályi állomási raktártiszt a 
IX fizetési osztályból a Vili, fizetési osztályba 
lett előléptetve és szolgálattételre a miskolci üz
letvezetőséghez berendelve.

Eljegyzés. Szőllősi Sándor gyógyszerész 
eljegyezte Rosenberg Irént Nagymihályon. (Minden 
más értesítés helyett.)

Esküvő. Kardos Sándor kassai lakos f. 
évi november hó 14-én esküszik örök hűséget 
Briigler Ottilka kisasszonynak, Brügler Samu 
helybeli lakos leányának.

— Vármegyei közgyűlés. Zemplén vár
megye törvényhatósági bizottsága november hé) 
16-án délelőtt 10 órakor rendkívüli közgyűlést 
tart.

Nagymihály község 1910. évi költség
vetése 1909. november hó 6-tól novembei hé) 
20-ig közszemlére van kitéve. Mindazok, a kik a 
költségvetés ellen észrevételt óhajtanak tenni, a 
jelzett időközben azt írásban beterjeszthetik.

A telefonszolgálat kiterjesztése. A táv
beszélő immár két hete, hogy működik és csak 
most látjuk be, mennyire szükséges volt annak 
létesítése. Lapunk múlt szántában felhívtuk 
a posta- és távirdaigazgatóság figyelmét arra, 
hogy Nagymihály városa oly központ, a mely teljes 
„C“ szolgálatot igényel. Felszólalásunknak meg 
is volt az eredménye, amennyiben az igazgatóság 
43711 909 számú november hó 9-én kelt leiratá
ban arról értesítette szerkesztőségünket, hogy a 
nagymihályi postahivatal távbeszélő osztálya 
március ho 31-ig terjedő időben reggeli 8 órától, 
április hé) 1-től szeptember 30-ig terjedő időben 
reggeli 7 órától esti 9 óráig fog mindennap (tehát 
vasárnapokon és ünnepnapokon is) szolgálatot 
tartani. Egyre azonban ismét felhívjuk a posta

Hidd el mindnyájan megnyugvást keresünk 
ma itt ; azok pedig, a kik nem ezt keresik és 
itt \annak, bizonyára megnyugodtak már az Ur 
akaratában. Látom arcodról, hogy túlzottnak vé
led állításomat, Fogadd készséggel felajánlott ka
rom , megteheted, hiszen nem vagyunk már 
egész ismeretlenek. Hidd el, láttalak, mint döb
bentél vissza, midőn láttad őt, kitől féltél és 
mégis kívántad látását. Láttam titkon ejtett köny- 
nyeidet, midőn társnőd kérdésére oly gyorsan ej
tetted ki az „igen" szót, nehogy az észrevegye 
bánatodat. Hidd el már akkor osztoztam fájdal
madban, osszuk meg most is a vigaszt. Nyújtsd 
karodat igy, igy gyengéden. Most szabad, hiszen 
a szeretett birodalmában vagyunk.

Nézd ! Látod azt az öreg, édes arcú asszony
ságot ? . . Előkellő nő s most a porban térdel 
a kivilágított feszület előtt, mely férje hamvait 
örökíti meg. Megnyugvást keres. Fia tisztességes 
állást foglalt el a társadalomban s most mig 
atyja iit, ö rab. A nő könnyet ejt, de az élőért, 
a másikon niár megnyugodott, „Isten akarat."

Nézd amott a fiút, mennyi szeretettel gon
dozza szülője sírját. Nem a hiúság ösztönzi e 
tettre, hanem az isteni paranes, melynek eleget 
óhajt tenni még most is, miután szülője már 
boldog. Az isteni parancs : „Atyádat és anyádat 
tiszteld, hogy hosszú életű légy a földön, a me
lyet Urad Istened ád te neked." Nézd a fiú ar
cát ! nem a megnyugvás honol ott ? !

Jöjj ! körülvezetlek ! Keressünk arcokat. Hi
szen már az is oly megnyugtatókig hat az em
berre, ha látja hogy más is megnyugszik az Úr
ban. Nézd e gyászolókat, éppen olyan ruha fedi 
testüket, mint a tied. Mivel gyászosabb a tied ? I 
És tekints arcukra ! Nézd milyen megnyugvás ! ? 

és távírda igazgatóság figyelmét. Távolabb 
helyekről (pl. Kolozsvár) a távbeszélés teljesen 
lehetetlen, egy szót sem érteni. Ha már telefonunk 
van. akkor joggal igényelhetjük, hogy azt használ
hassuk is. Nem tudjuk, vájjon a figyelők nyitva- 
tartása, avagy a sok kapcsolás okozója az aka
dálynak, tény azonban, hogy a dolog ekként áll 
Reméljük, hogy e bajon is segítve lesz. Az elő
fizetők száma is szaporodni fog és meg vagyunk 
róla győződve, hogy egy esztendőn belül 60 elő
fizetője lesz Nagyinihálynak.

— Birtokvétel. Gróf Lónyay Gábor dereg- 
nyői uradalmából ottani gazdák 150 hold rétet 
vásároltak 1200 ölenként 700 koronájával. Úgy 
értesülünk, hogy ugyancsak Lónyay Gábor gróf
nak szalóki birtokából is szalóki gazdák 100 kai. 
holdat óhajtanak megvenni.

— A málczai és abarai körjegyzőségek 
egyesítése. Csak három esztendeje, hogy a 
málczai körjegyzőség két részre lett osztva és 
ennek folytán egy uj, az abarai körjegyzőség rend- 
szeresittetett. Mint most értesülünk, a két kör
jegyzőség ismét egyesittetni fog, sőt már a vár
megyei törvényhatósági bizottság november hó 
16-án tartandó rendkívüli közgyűlésén határozni 
fog az egyesítés tárgyában.

Uj telefon előfizető. Dr. Hrügler Miksa 
ügyvéd a telefon előfizetők sorába lépett. Az uj 
előfizető 33. számot kapott.

— Másodvirágzás. Felsőhalason Grosz 
Ignácz kertjében a gesztenyefák az elmúlt héten 
újból virítottak, a málnabokrokon pedig szép uj 
termés volt. Az időjárás különben oly enyhe, hogy 
a gazdák attól tartanak, hogy a vetések kalászba 
mennek. Ennek folytán az uradalmakban a búzát 
több helyen kaszálják, a gazdák pedig őszi ter
ményeiken legeltetnek.

— Hídmérleg Bánóczon. Bánócz és vidéke 
közönségének egy régi óhaja teljesült. A bánóczi 
állomáson évek óta oly nagy a teherszállítás, hogy 
egy hídmérleg felállítása égető szükséggé vált. 
Hiába fordult a közönség az államvasuthoz panasz- 
szal, a kérelem siket fülekre talált. Ez év folyamán 
zempléni Moskovitz Geyza földbirtokos magáévá 
tette az ügyet és eljárásának csakhammar sikere 
is lett. Az államvasut ugyanis az elmúlt hónapban 
a bánóczi állomáson egy hídmérleget létesített, 
mely e hó elsejétől a szállító közönség rendelkezé
sére áll.

Értesítés. I)r. Fried Lajos budapesti 
ügyvéd, országgyűlési képviselő, irodáját Visegrádi
utca 14. sz. alá helyezte át.

Nézd e sirkövet, ott hátul a fal mellett! Be 
sem kell mutatkoznom, Olvasd I Ugy-e különös, 
élőnek sírkő! Hidd el, megnyugodnám az isten 
akaratában, ha mindjárt ma ... Ne remegj, hi
szen csak névrokonom ! Látod kedves ismerősöm, 
milyen kishitű vagy ? !

Nézz körül, most vagyunk a temető legma
gasabb pontján. Nézd e lángtengert I Apró gyer
tya fények összeolvadt ereje az. Milyen nyugodt 
méltósággal száll a kis gyertyák füstje a sötétes 
ég felé. Mintha őrzőangyalok szárnycsattogását 
hallanám a titokzatos homályban, kik a hívők 
imáit közvetítik.

A zokogást hallgatod ? én már előbb hal
lottam, ö ez ! Tudtam, hogy eljö ; már akkor 
tudtam, midőn oly megvetöleg, szó nélkül távoz
tál el mellette. Ö is megnyugvást keres.

Egy elhanyagolt, rácsozott sir keresztjénél 
egy, még a sirhantnál is elhanyagoltaid) belsejü 
fiatal ember zokog, oly keservesen ... A híres 
Bárdy Gazsi ő. Mégis eljött. Nem koszorút, de a 
koszorúnál sokkal értékesebb kincsét hozta el, 
szive őszinte, igaz gyöngyeit ; szeretete könnyne- 
düjével öntözi a hantot, mely ellen oly régóta, 
oly sokszor vétett.

Jöjj hozzá édes ismerősöm ! Ott a te he
lyed ! Bocsáss meg neki, miként a Mindenható is 
megbocsátja vétkeit. Még igen, igen boldogok le
hettek.

Sokáig nézem még a halvány arcokat. Még 
egyszer végignézem a lángtengert . . .

Ily lángtengerré olvad majd a hívők szere
tettől lángoló sziveinek mécsvilágai is ott . . . 
ott fönt.

Ott ... a hol örök az élet I •



— Meglopott ügyvéd. Dr. Rudali Izrael 
gálszécsi ügyvéd az elmúlt szombaton Kassán 
időzött és a Schalkház szállóban lakott. Az 
ügyvédnél egy megypiros tokban egy l4tM>K értékű 
nyakék volt, melyben 8 darab nagy brillians ékes
kedett. Midőn Rudali vasárnap a szállodából tá
vozni akart, észrevette, hogy a nyakék eltűnt. 
Hasztalan kutatták azt, nyomára nem akadtak 
Végre is Dr, Rudali nyakék nélkül távozott és az 
esetről jelentést tett a rendőrségnél, mely a nyo
mozatiit megindította.

— Egy kaszimő öngyilkossága Az ung
vári Savanyu-vizi szállodában múlt csütörtökön 
hajnal felé Mascsenyik Erzsébet nagymihályi szü
letésű 19 éves kaszimő öngyilkos szándékkal mér
get ivott és reggel holtan találták szobájában. A 
fiatal leánynak nagyon hányatott élete volt. Már 
rég a rossz útra tért és hónapok óta tartózko
dott Ungváron, hol eleinte a Japán-kávéháznak 
volt pénztárosnője, de onnan egy bűncselekmény 
folytán kénytelen volt távozni. Később a Hungá- 
ria-kávéházba került és innen a Savanyuviz ven
déglőbe szegődött. Az öngyilkosságot a szálló 
személyzete vette észre, reggel ugyanis a szoba
asszony be akart nyitni a leány szobájába, de 
azt zárva találta. Mikor hosszas kopogás után 
senki sem válaszolt, behatoltak a szobába, ahol 
Mascsenyik Erzsébetet ágyában holtan találták. 
A mellette lévő éjjeli széki ényen egy kiürített vi
zes pohár állott, melyből a mérget tartalmazó 
folyadékot kiitta. A szerencsétlen leányt az ung
vári közkórházira szállították, ahol szombaton 
megejtették rajta a boncolást. Az életunt kaszir- 
uöt vasárnap temették el.

Országos vásár. Gálszécsen e hó 10-én 
volt az őszi vásár. Oly nagy volt azon a forgalom, 
hogy évtizedek óta nem volt a városban ily vásár. 
Mint a vámcédulákból megállapították, 850 szekér 
volt a városban, a vásártéren pedig 4000 nél több 
ló és szarvasmarba. Több mint 200 szekér zöld
ség és káposzta kelt el.

A tüdővész pusztítása. A „Tuberkulózis" 
c. lap legújabb száma közli, hogy hazánkban 
1907-ben 68125 egyén halt meg tüdővészben. A 
f. évi május hónapban 7881 egyén lett áldozatává 
a tüdővésznek. Ebből a számból Zemplén vár
megyére 120, Lőigra 60, Beregre 80, Ugocsára 34, 
Szabolcsra 133 esik. Ezek a számok figyelmeztes
senek mindenkit, hogy vigyázzunk!

A szélhámos ügynökök megtévesztései 
ellen A kir. Ítélőtábla egy peres ügyből kifolyólag 
kimondotta, hogy ha az ügynök a megrendelési 
lappal ellenkező Ígéretekkel bir rá valakit a rende
lésre s ezzel annak kárt okoz, csalást követ el, 
mert a félrevezetés nem lehet ügynöki szabadalom. 
Ez a határozat uj rendet teiemt a kereskedői 
életben.

— A borkészlet bejelentése. Minden ma
gán borfogyasztók, szőlőtermelők, kik ez év folya
ma alatt fogyasztási adóra nézve kiegyezve nem 
voltak, borkészletüket, ideértve a gyümölcsbort is, 
a pinceszám és hordó űrtartalmának megjelölése 
mellett e hó fő-ig bezárólag törvényes következ
mények terhe alatt mulhatlanul jelentsék be. Mind
azon pincetulajdonosok, kik pincéiket vagy egyes 
pincelyukat másoknak engedtek át használatra, 
vagy azt bérbe adták, bérlőik nevét és lakását 
szintén kötelesek a hivatal tudomására juttatni.

— Kereskedőink figyelmébe Bevett szokás 
a kereskedőknél, hogy kisebb összegeket levél
bélyegekben térítenek, meg egymásnak és hogy 
válaszbélyeget mellékelnek. Az Ausztriával való 
élénk kereskedelmi forgalmunkban gyakran nagy 
nehézséget okozott, hogy az osztrák kereskedők 
nem szívesen fogadták el a magyar levélbélye
geket, a magyar válaszbélyegnek pedig eppen 
semmi hasznát sem vehették. I nehézségeket 
van hivatva megszüntetni a m. kir. kereskedelmi
miniszter legújabban kiadott üdvös rendelete, 
mely szerint az összes ni. kir. postahivataloknál 
ezentúl az említett célokra szolgáló 5 és 10 fil
léres levélbélyegeket is fognak árusítani.

— Kiss szerencséje nagy! Köztudomású, 
hogy a m. kir. osztálysorsjáték tervezete a leg
kedvezőbb nyerési esélyeket nyújtja. Nagy nyere
mények mellett számos kisebb nyeremények van
nak és különösen az, hogy a fele a kibocsájtott 
sorsjegyeknek — tehát minden második — nyer, 
az oka, hogy a nagyközönség minden rétege ki

próbálja szerencséjét. Ezer és ezer ember lett ilyen 
utón szegényből gazdaggá Az uj sorsjáték I. osz
tályának húzása november 18 és 20-án lesz. Te
gyen szerencsekisérletet és rendeljen sorsjegyet az 
előnyösen ismert KISS KÁROLY és TÁRSA bank 
részvénytársaságnál Budapest. Kossuth Lajos u. 
13, mert pontosan és lelkiismertesen szolgálja ki 
vevőit és mert „KISS SZERENCSÉJE NAGY!"

Rajz- és festészeti tanfolyam. Tanít
ványokat művészeti rajzra és festésre elfogad Zo/- 
nay Géza középiskolai rajztanár. Jelentkezni lehet 
a nagymihályi polgári fin- és leányiskola tanári 
szobájában naponta 8 1-ig.

— Epilepsziában (nehézkór) szenvedő be
tegek nagy érdeke fűződik azon nevezetes ese
ményhez, hogy a lezajlott nemzetközi orvosi kong 
resszusaz Epilepszia gyógyítására nemzetközi ligát 
alkotott, melynek középpontja Budapest. A betegeket 
azonban az érdekelheti legjobban, hogy az a gyógy
mód jelenti a legnagyobb haladást, melyet dr. Szabó 
B. Sándor Budapest, Nagykorona-utca 18. honosított 
meg s mely gyógymód minden betegnek rendel
kezésére áll, ha e kiváló specialista orvoshoz fordul.

A Haltenberger-félc kassai ruhafestő, 
vegyi tisztitó és gőzmosógyár vegyi-tisztitó osz
tálya a múlt évben olykép alakíttatott át, hogy a 
tisztítás gyorsan, a legszebben és jutányosabban 
végezhető, mint bárhol másutt. A ruhák tisztitta- 
tása fontos nem csupán takarékossági, de egész
ségi szempontból is. A külföldön, nevezetesen e 
német, francia és angol városokban annyira álta
lános, hogy minden intelligens ember legalább 2 
havonkint tisztittatja ruháit tekintet nélkül azok 
tisztább vagy pecsétes állapotára. Eelvilágositás 
nyerhető Rosenberg Hermán üzletében Nagymi
hályon.

Nagymihályi képes lapok 28 uj felvé
telben darabonként 5 fillérjével kapható Landes- 
man B. könyvkereskedésében.

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉTI1Y" figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 60 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 „RETHY" név.

4 koronát takarít meg mindenki, aki öl- 
1 Lf tönyeit REICH ADOLF férfi szabónál 
Nagymiliályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Felelős szerkesztő : Dr. KÁLLAI JÓZSEF.

Hirdetések.
Iroda megnyitás.

Dr. SPIEGEL ÖDÖN ügyvéd 

■ irodáját - 
Nagymiliályon megnyitotta.

S'örlesztéses • • • 
• • • • kölcsönöket 
a legelőnyösebb feltételek, legolcsóbb ka
matláb mellett földbirtokra, telkekre, há
zakra stb. 15- 50 évi időtartamra nyújt 
előkelő földhitelintézet.

Bővebb felvilágosítással szolgál
Rosenberff Nándor Nagyntihály.

A Petőfi-utca 22. szánni ház, mely 
áll 3 szoba, két konyha, éléskamra és is
tállóból, kerttel együtt azonnal eladó. Bő
vebbet Lőrincz Jánosné háztulajdonosnál.

Leinerovits Simon
-------------- nőt ruha készítő műterme.....
NAGYMIHÁLY. Kossuth Lajos-utcza 31. sz.
---------------------------------------------------------

Van szerencsém a n. é. hölgyközön
séget tisztelettel értesíteni, hogy Nagy
mihályon, Kossuth Lajos-utcza 31. szám 
alatt, az újonnan épült Rosenberg-féle 
házban, egy

női ruha készítő műhelyt 
nyitottam, ahol a legújabb divatu angol 
és francia divatlapok szerint a legelegán
sabb toilettek kiváló szakismerettel és 
pontossággal készíttetnek.

Gyors és pontos kiszolgálást bizto
sítva, kegyes pártfogásért esd

teljes tisztelettel

Leinerovits Simon
női ruha készítő.

K e i l-l a k k
legkitűnőbb mázoló szer == 
--------  - puha padló számára. 

Keil-féie viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-fele fehér „GLASUR4 fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fénymáz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.
FINOM POROSZ

Szalon kőszén 
métermázsánként 4 korona 20 fillérért 

fckipriloll bükk tűzifa 
métermázsánként 2 koronáért kaphatói 

Rosenwasser Mór 
tűzifa-kereskedőnél Nagymihályon.

Nagymihály kézség elöljáróságától, 
2816 I. 1909. szám.

Hirdetmény.
Nagymihály község elöljárósága közhírré teszi, 

hogy az 1907. évi V.-ik t. ez. értelmében a köz
forgalomban használt összes

I. Hosszmértékek
2 Folyadékok es száraz tárgyak mérésére 

való ürmertékek
3. Sulyok és mérlegek
4. Tejes kannák (a szállításra használtak 

kivételével)
5. Állandóan felállított hídmérlegek és össz- 

mükődö merlegek
1910. évben újra hitelesitendők.
Felhivatnak mindazok, kik a fent felsorolt 

mértékeket és mérő eszközöket a közforgalomban 
azaz adás vétel alkalmával használják, hogy 

az alulírott községi elöljáróságnál díjmentesen 
kapható nyomtatványon az időszakos hitelesítésben 
való részvételre jelentkezzenek, mert azok, kik az 
előzetes jelentkezést elmulasztják, kénytelenek 
lesznek mértékeiket és mérő eszközeiket az idő
szakos hitelesítés czéljából távolabb fekvő mérték - 
hitelesítő hivatal állandó székhelyért bevinni, ami 
jelentékeny költséggel és idő veszteséggel fog 
járni.

A jelentkezési lapok a községi .jegyzői iro
dában a hivatalos órák alatt bármikor kaphatók 
s ezek kitöltés után 1909. évi deczember ho 31-ig 
ugyanott nyújtandók he.

A Nagymihályban foganatosítandó időszakos 
mértékhitelesités időpontja és a hitelesítésre ki
jelölt helyiség később lesz a közönség tudomására 
adva.

Nagymihály 1909. évi november hó 8. án
Nagymihály község elöljárósága.



KARDOS LAJOS
KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS

Nagymihály.. Andrássy Dénes-utcza.

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

kocsigyártó- és kárpitos- 
—- műhelyemet =
Szolánka János úrtol átvettem és azt a szolgabirói hivatallal 
szemben a mai kor igényeinek megfelelően rendeztem be.

Több évi működésem hazánk fővárosában szakmámban való 
teljes jártasságot eredményezett, 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.

Eötörekvésem leend, hogy nagyrabecsült megrendelőim párt
fogását jó és pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 
kiváio tisztelettel KARDOS LAJOS

kocsigyártó és kárpitos.3

A Nagymiháiyi Gazdasági Bank
Részvénytársaság

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

Az üzletág lényege a következő: A belépni szándékozó 
kötelezi magát 1 koronás heti 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- g ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 1000 koronára nő E 
fel, ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését lő évelőt! beszüntetné, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20—(>0 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.

M,

■t
ENGEL SÁMUEL

-•i
ékszerész, óra, arany- és ezüst-cikkek raktára

i NAGYMIHALY.. KOSSUTH LAJOS-UTCZA.

Feltűnést keltő olcsó árak mellett kaphatók: 
arany- és ezüst zsebórák

inga- és sálon órák,

valódi ezüst gyertyatartók,

asztali készletek,

Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

valódi JBerndorfi china-ezüst

£±3

diszmü-áruk,

gyémánt és brillians-tárgyak 

óriási választékban.

Képkeretek nagy választékban jutányos árak mellett.

W ¥ WWW WWWW

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a Réthy-féle pemetefű 

cukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk jói és 
határozottan Réthy-félét kérjünk, mivel 

sok haszontalan utánzata van.

Egy doboz 60 fillér.
Csak Réthy-félét fogadjunk el!
Kapható Nagyntihályon Szőllősi Sándor és 

Tolvaj- Imre gyógyszerészeknél.

*

*

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

Ajánlja magát mindennemű is 

polgári, katonai és papi 
== RUHÁK == 
elkészítésére, magyar, frattezia, angol és 
■mbhib német divat szerint,

Nagy raktár hazai gyártmányt! és valódi

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

Megrendelések a legrövidebb &
* idő alatt pontosan eszközöltetnek. *

A Kassai Jelzálogbank r. t.
NAGYMIHÁLYI FIÓKJA. ------

Elfogad betéteteket takarékkönyvecskére vagy folyószámlára 
a legelőnyösebb feltételek mellett.

Váltókat leszámítol és beszed, kamatozó és törlesztéses jelzálog
kölcsönöket folyósít.

Vesz és elad értékpapírokat, arany és ezüst pénznemeket, idegen bankje
gyeket, szelvényeket díjtalanul bevált.

Előlegek nyújtása értékpapírokra. ---------

Foglalkozik az életbiztosítással kapcsolatos takarékbetét üzlettel.

------ Átutalásokat bármely külföldi piacra is közvetít. ---------------

TAiz- és 'betörésrrxen.tes safe deposit. “WBE

OSZT ALYSORS JEGYEK. -------------
Sorsjegy csoportok alakítása. •• •• •• ••

ügyletek és minden egyéb bankügylet gyors és előnyös 
lebonyolítása.
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