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Hov*  a lap szellemi részét illető minden 
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Kéziratok nem adatnak vissza.
B«*rmentetlon  levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeiman B. könyvnyomdája.

A népek szolidaritása.
Mi most nem vagyunk többé azon a 

fokon, hol az egyes ember mindent, a mire 
existenciájához van szüksége, ö maga létre 
hozhatna, vagy létre hozni akarja; sőt 
ellenkezőleg: nagyon előre haladt a munka 
megosztása.

Ennek az a nagy előnye van, hogy 
mindenki azt a munkát választhatja, a mely
nek legjobban megfelel, a melyhez legtöbb 
képességet és ügyességet tanúsít; a miből 
azután az következik, hogy mindnyájan 
egymásra vagyunk utalva, s egymás kezére 
kell dolgoznunk.

Azonban nemcsak az egyesek, hanem 
a népek is utalva vannak egymásra. Az 
egyes állam csak kis tért foglal el a föl
dön és többnyire szorosan határolt termé
szeti viszonyai vannak, a melyek minden 
szükségleteit ki nem elégíthetik. Máshol 
ellenben uj kincseket rejt magában a talaj 
s az alkotó természet más produktumokat 
teremt, a melyek mindenkinek előnyére 
lennének.

Nevezetesen mióta az emberi szellem 
a gőzerőt és a villanyosságbt alkalmazza a 
közlekedésnél, azóta megszűntek a nemze
tek közti korlátok és összevegyülnek min
den tájnak és minden országnak termékei, 
mi által minden egyes ember élete kényel
mesebbé 'alakul.

Ha tehát azon népekre gondolnak, a 
melyek körülöttünk vannak, s a melyek 
terményeket kínálnak nekünk és árukat vesz-

TARCZA.
A baba beteg.

A betegség csak egy hétig tartott, de úgy 
érzem, hogy öregebb vagyok legalább is nehány 
esztendővel. Ha visszagondolok az első napra, az 
események távoli köd fátyol-képek gyanánt rajzo
lódnak le lelkemben, tudom, hogy alig egy he e, 
hogy a baj kezdődött, de mégis úgy érzem, hogy 
régen, régen történt. Annak a hét napnak minden 
egyes órája ott ül a lelkemen végtelen bánattal, 
kínos gyötrelemmel s tanít, tanít sokra. I)e jó is, 
hogy elmúlt!

Ma is töprengünk, tanakodunk: Mi volt <*  
baj oka ? Hiszen úgy vigyáztunk arra a babára, 
hogy a szomszédok gúnyolódnak is fölötte. A sok 
tanakodásnak végre is az az eredménye, hogy: 
igy volt ez megírva a sors könyvében.

Miért, miért nem, de úgy kellett történni, 
hogy a mi édes, okos kis babánk, a mi gyönyö
rűségünk, egy csöndes téli délután lehajtotta a 
fejét a mamája vállára, fázva dugta el kis kezét 
a köténye alá s a láz rózsája gyűlt gömbölyű 
arcára.

Sommi kétség, a baba beteg.
Félelmos csend borult egyszerre a mi boldog 

családi fészkünkre. Ellhalgatott a mi okos kis 
madarunk, s hallgatása odaült nyomasztó bánattal 
szivünkre, lelkünkre. Betettük a babát az ő kis 
ágyába, mi meg oda ültünk hozzá szótlanul, némán. 

nek tőlünk: akkor ez történjék *meg  a me
legség és benső részvét érzetével.

Azonban kívülről nemcsak áruk jönnek 
hozzánk, hanem szellemi termékek is ; va
lamint viszont tőlünk más országokba is 
behatolt a kutató széliem.

Láthatatlan fonalak gyanánt vonulnak 
országból országba a gondolatok, az eszmék. 
Mihelyst valahol valamit kigondolnak: ez 
azonnal közjóvá lesz, és mindenkinek elő
nyére válik.

Egy amerikai embernek köszönjük 
a villámhárítót, egy angolnak az antiszep- 
tikus sebkezelést, egy francziának a düh 
elleni szert, egy németnek a könyvnyoma- 
tást, egy olasznak Amerika fölfedezését.

S ezen nagy tettek nemcsak a népnek 
szólnak, hanem az egész emberiségnek.

így tehát minden nép kapott valamit 
más népektől s alapos oka van arra, hogy 
mindazok irányában hálás érzettel visel
tessék.

Nemcsak a gondolatok vámmentesek, 
hanem az emberek is. Kalandszomj es tett
vágy oly régiek, mint az emberek. A régi 
sötét időkben rablások- és foglalásokban, 
most a kultúra és tudomány érdekében 
tett békés utakban nyilatkoznak ezek.

Hajdanában kivonult a felfegyverkezett 
törzs, a hadsereg, manapság az egyes ember 
gondtalanul körüljárja a föld kerekségét. 
Nem létezik már kulturáltam, a mely rtjás 
nemzetek alattvalóinak megtagadná a belé
pését, ellnkezőleg a békeszerető ember előtt 
minden ország nyitva áll.

Az óra mutatója szokott pontossággal végezte kör
útját, mi meg csak, ültünk, ültünk a kis ágy mellett 
néma fájdalommal.

A szegény kis baba mély lázas álomba me
rült. Néztük az ő gömbölyű kis arcát s lelkünk 
végig élte minden ismert mozdulatát, szokásait. 
Nem mertük egymást zavarni, csak hallgattunk, 
hallgattunk s egyszerre csak éreztem, hogy valami 
forróság éri a feleségem kezébe tett kezemet. 
Ami egyszerre aláhulló forró könnyünk volt ez.

Istenem, de végtelenül mély fájdalom az, ha 
egy gyermek beteg! . . .

Megfogtam a parányi kis kezet, ujjaim érin
tették a gyermek üterét s megkezdve a vizsgá
latot, igyekeztem komoly tudós arccal a betegség 
tüneteiből a diagnózist megállapítani. Hiszen orvos 
vagyok, tudok, akarok a gyermeken segíteni.

Bolond beszéd ! Higgadtan, hidegen működhet 
e az ész, ha a szív diktál lázas, forró szavakat.'?

Olyan helyzetben voltam, mint az orvos 
növendék, ki midőn első Ízben hallgatja a tanár 
előadását, az előadott betegség minden tünotét 
önmagában érzi s azt hiszi, hogy ő is abban a 
betegségben szenved, megijed, hogy emez a tünet 
is megvan nála s ha a tanár másnap más beteg
ségről beszél, megdöbbenve veszt észre, hogy 
azokat az újonnan előadott tüneteket is érzi. Ilyen
formán mérlegeli az orvos is a szivéhez közelálló 
családtag betegségének tüneteit. Minden uj tünet, 
minden uj gondolat uj aggodalmat szül, a hideg 
ész szavát (Inémilja az aggódó szív.

Lapunk mai izima 4 oldalra terjed.

A fogalom eme szabadságát a leg
messzebb menő módra igénybe veszik.

Micsoda a történeti népvándorlás a 
modern népvándorláshoz képest, mily je
lentéktelen az állami népek bevonulása ha
sonlítva ama emberáradathoz, mely most 
szüntelenül az országból országba, világ
részből világrészbe hatol.

Mindeme körülmények a világkereske
delem, az emberek közötti szellemi és sze
mélyes forgalom azt eredményezik, hogy 
az egyes államok nem mint elzárt ember
tömegek állnak egymással szemben, hanem 
hogy a népek érdekei egymással úgy össze 
vannak kapcsolva, mint egy óramű kerekei. 

\ Az államok versengése jelenleg cél
talan, mert az egyik állampusztulása a 
többire is kárositólag hat,. A versengés 
inkább személyek között játszódik le, és 
nem mint előbb, államok között. Ezért 
nem pusztulhat el egy állam, mint előbb, 
a midőn az államok egymástól elzárkóztak. 
A bevándorlás által a gyenge nép erősítő 
elemekkel gyarapszik. Assimilalja ezeket és 
ez által erősiti és ifjitja magát.

A lakosság tehetsége és ügyessége teszi 
az államot nagygyá és erőssé, és nem 
határainak terjedelme. Nem szorul tehát 
területi terjeszkedésre, hódításokra vagy 
visszafoglalásokra és restituciókra, hogy 
békéjét biztosítsa. Az erőszak minden alkal
mazása visszaesés volna, nieit újabb erő
szakos tetteket idézne elő.

Az államok mostani állapota kiinduló 
i pontul kell, hogy szolgáljon az emberiség 
I tovább fejlődésére. Azért tanítjuk és tanul-

Néztem, néztem az én kis betegemet, a gon
dolatok egymást kergették agyamban s végre is 
éreztem,’ hogy egész tudományom nem egyéb, 
mint rémképekkel telt végtelen fájdalom.

Rövid idő múlva egyik derék, hü kartársam 
jelent meg hívásomra készséggel, szegény kis be
tegünk ágyánál. Úgy éreztem magam, mint a vád
lott, ki az ítéletét várja a birájától, megdobbanó 
szívvel lestem a higgadt orvosi Ítéletet, de hiába, 
mert az én százféle rémképekkel gyötört szivem 
nem az orvost, de a jó barátot látta, kinek a baj 
jelentéktelenségét hangoztató ítéletét csak gyana- 
kodással fogadtam. Semmi kétség, az én velem 
érző jó barátom csak vigasztalni akar; a baj ko
moly, nagyon komoly, ami aranyos kis leányunk 
beteg, nagyon beteg!

Uh ne haragudj édes jó pajtásom, hogy nem 
hittem neked s ne haragudjatok ti sem kollegák, 
ha a betegek családja a veszélyes gondolatára ide 
oda kapkod s itt is, ott is keresi a segélyt! . . . 
Oh iszonyú az a fekete asszony az ő rémes arcá
val, amint ott közelit — az aggódó család képző 
létében — a beteg ágya felé, hogy könyörtelen 
hideg csont kezeivel megállítsa a szív dobogását 
s egy mozdulattal összezúzzon minden reményt, 
örömet, boldogságot. S azt a rémes fekete asszonyt 
az én aggódó lelkem látta! Csoda o, ba vigaszt 
és enyhülést kerestünk elleno?!

Kerestük, kerestük, de meg nem találtuk. 
Csak egy pillanatra oszlott el a bánat homálya, 
akkor, midőn az egyik előzékeny kartárs, kötne- 



juk az ember létföltételeit a föld különböző 
országaiban és tanítjuk meg. Tanuljuk a 
különféle nyelveket, hogy behatolhassunk 
az egyes népek szellemébe és sajátságaiba, 
és hogy azokat megérthessük. Az iskola is 
minden estköuel rendelkezik, hogy kimutat
hassa, miszerint az emberiség üdve csakis a 
népek solidaritdsátől remélhető.

K vasárnapi munkaszünet
őszintén szólván nagy gyámot atlanságról (esz 

tanúságot az a mozgalom, amely a budapesti va 
gyonosabb kereskedők körében a vasárnapi munka - 
szünet ellen megindult. Ezek a körök biztatásnak 
veszik azt, hogv az uj kereskedelmi miniszter, 
Hieronymi Károly telivér merkantilista politikus 
hírében áll s ebből, ugylátszik azt a következtetést 
vonják le, hogy a miniszter pártjukra fog sze
gődni az alkalmazottak ellen. Pedig ezek az urak 
csalódnak, Hieronymi Károly miniszter humános 
ember, aki sokat dolgozott életében és tudja mit 
jelent a munkásra, kereskedelmi alkalmazottra 
nézve az egy nap pihenés hat napi munka után. 
Tőle ne várja senki a humános rendelet megvál 
toztatását, annál is inkább, mert senki el nem 
hiszi ama uraknak, hogy a vasárnapi teljes munka 
szünet megszüntetése vagy csorbítása üzlet, keres 
kedelmi érdek. El is vinné az ördög azt a mer
kantil-politikát, amely érvényesülésében a vasár 
napi munkaszünet ellen tör.

Láng Lajosnak, a volt miniszternek hervad 
hatatlan érdeme, hogy megcsinálta a teljes vasár 
napi munkaszünetet és nincs az a népszerű vagy 
hatalmas utód, aki most már szembe merne szál- 
lani a vasárnapi munkaszünet közvéleményével. 
Mert aki ezt megtenné, az olyan vihart támasztana 
országszerte maga ellen, hogy az elsöpörné öt. 
Fölkelnének a kereskedelmi alkalmazottak és a 
magánhivatalnokok tízezrei és megmutatnák a 
hatalomnak, kapzsi főnököknek, hogy mi a há
borgó közvélemény, mi a nép, ha az adott jogot 
elveszik tőle.

Hasztalan agáinak tehát a boltos és gyáros 
urak, valamint a budapesti kereskedelmi és ipar 
kamara is, amely ugylátszik, egy követ fuj a 
teljes vasárnapi inunkasziinet ellenzőivel. Olyan 
fundamentumon épült a Láng Lajos rendelete, 
amelyet megingatni már nem lehet: a jogon és 
emberiességen.

Mindenesetre méltó felháborodást kellhet a 
kereskedelmi alkalmazottak és magánhivatalnokok 
körében a fővárosból kiinduló mozgalom. Fájdal
masan látják, hogy vannak körök, melyeknek nem 
elég, ha az alkalmazott hat napon át áldozza fel 
nekik munkaerejét, képességét és egészségét a 

lyan lépve szerény hajlékunkba, a másik pilla 
natban már vidáman kiáltott a mi kis betegünk 
láttára, hogy : r Ejnye, de kövér egy kis leány !“

Odaült a mosoly mindnyájunk arcára s bi
zony ez a mondás ami bánatunkban igazi áldás 
volt.

Szegény kis baba ! Hátha még a doktor bácsi 
egy hét előtt látott volna !

Nehéz, igen nehéz napra viradtunk ezután. 
A ini szegény kis babánk betegsége tetőpontra 
hágott. Ott feküdt mély, apathikus álomba merülve 
az ő kis ágyában. Ha egy pillanatra felriadt, hara 
gosan intett a kis kezeivel; nem akart senkit sem 
látni, csak az ö édes jó mamáját, kinek szeméből 
már szinte kiapadt a könnyek forrása s ember
feletti önuralommal, istenbe vetett hittel ápolta az 
ő féltett kincsét, drága kis leányát.

Nesztelenül jöttek egymásután az ismerősük. 
Szerették mind a mi édes kis babánkat; fehér 
piciny nyúltál, aranyos dióval, apró játékokkal 
kedveskedtek neki most is; de a mi kis betegünk 
nem nézett senkire, semmire. Csak olykor olykor 
hangzott kicserepesedett ajkairól a panaszos ké
relem :

— Mamuska, megmosni ! — s odanyujtotta 
szájacskáját a vizes pohár fölé, hogy megnedve- 
sitsék a láztól kiszáradt ajakát.

Azután az ismerősök szomorúan távoztak. S 
én láttam azt a könyörtelen fekete asszonyt csen 
desen, hidegen közeledni a mi drága kincsünk 
elé. Már ott állt az ajtóban, hideg loholleto már 

csekély fizetésért ; nekik még a hetedik is kell, 
nekik mind*  n kell, talán még az álomra szánt éj
szaka is. Ez az embertelen felfogás még az ókori 
rabszolgatartás maradványa. Azt hiszik azok az 
urak, hogy a mért ők kenyeret adó alkalmazást 
adnak, azért nekik joguk van az alkalmazott 
testéhez és leikéhez. Ezek az urak ugylátszik, 
csak akkor fognak észre térni, ha majd össze
csapnak fejük fűlött a szocialista mozgalom hul
lámai. Elég szégyen, hogy az olyan tekintélyes 
testület, mint a budapesti kereskedelmi és ipar 
kamara segédkezet nyújt e csúf játékhoz.

Vakmerő hazugság az. hogy a teljes vasár 
napi munkaszünet kárára van a kereskedelemnek. 
A nagyközönség rövid néhány hét alatt egészen 
hozzászokott, hogy minden szükségletét a hat köz 
napon szerezze be s örömmel látja, hogy a keres
kedelmi alkalmazottaknak és magánhivatalnokok
nak hetenként egy szabad napjuk van. Kérdezzék 
meg a közönséget, kivánja-e, előnyösnek tartja e 
a vasárnapi munkaszünet eltörlését! Mi alávetjük 
magunkat a közvélemény döntésének !

Hazugság az is, hogy a munkásnak aki 
szombaton este kapja bérét, nincs érkezése vásá 
rolni. Hát szombaton este 10 —12 óráig nem vásá
rolhat eleget? Hétköznapon nem vásárolhat? Mii 
száj neki éppen vasárnap vásárolni ? Csupa hamis 
érv, amely önmagától meggyül.

A gyári munkásnak, a napszámosnak, min 
denki másnak megvan a vasárnapi munkaszünetje. 
csak a kereskedelmi alkalmazottól és inagánhiva 
talnoktól irigy Ük azt az egy napi pihenőt! Hát 
csak irigyeljék ! De még ha fejük tetejére állnak 
is, célt akkor s<m fognak érni. Mert a jussunkból, 
amit nagynehezen kicsikartunk, bizony egy ta- 
pottat sem engedünk. Elég szomorú, hogy még az 
ilyen támadások ellen védekeznünk kell.

A müveit nyugat államokban szentség a 
teljes vasárnapi munkaszünet. Angliában a mun 
kának igazi hazájában vasárnap még a korcsmák 
is zárva vannak. Csak nálunk kell még több 
munka némely kapzsi főnöknek.

Csak rajta, urak ! Ha azt akarják, hogy 
még jobban terjedjen a kereskedelmi alkalma 
zottak és magántisztviselők között a szociálizmus,
csak folytassák 
szünet ellen !

a harcot a te jes vasárnapi munka

Egy alkalmazott.

VEGYES HÍREK.
— A burkolat ügyében a képviselő les 

tiilet Altul kiküldött bizottság e hó 24 én tartott 
ülésében elhatározta, miszerint a közgyűlésnek az 
asphalt burkolatot fogja ajánlani. A b 'adott aján
latok közül a bizottság a magyar asphalt r. t. 
ajánlatát fogadta el és a képviselő testületnek ja 

érintette arcomat — közeledett . . . közeledet 
irgalmatlan fagyos arcával ... de a gyermekek 
mentője elé állt, kiterjesztette védszárnyait a kis 
beteg ágya fiilé, a lázas ütér csendesebb lett, a 
mély Aliéin szűnni kezdett s kis idő múlva a 
gyermek már az ő okos, tiszta szemeivel nézett 
reánk.

S azóta a baba már jobban van, Már elő 
szedegeti az ö régi apró játékait s csodálkozva 
veszi észre, hogy megszépült minden, mióta nem 
látta. I tdaveszi ölébe a fehér nyulacskát s az vígan 
eszi kis kezéből a jóizü répát. Ejnye. <le (urán 
mozgatja a száját! . . . Mint a vén anyóka, ki 
már nem tud rágni Mindnyájan olyan édesen tu
dunk már fölötte nevetni.

— Jár a baba ... jár ... jár ... inon 
(lógatjuk neki. S a gyermek megkísérli a talpra 
állást. Szegényke azt is elfeledte a betegsége 
alatt. De azért talpra áll . . . egv . . . kettő . . . 
s vígan kiáltja:

— Apuka, mái tud a gvelek j.álni 1 . , ,
Odaszalad a mamájához, ki mint egy nehéz 

kínos álom után boldogan csókolja meg a pici 
ajkakat.

A nyulacska pedig felágaskodik a két lábára 
bámul, bámul az ö vörös szemeivel s bizony nem 
tudja, hogy az a kis család most milyen nagyon 
boldog.

Dr. Serért l Jenő. 

vaslatot tesz, hogv e társaság bízassák meg a 
munkálatokkal.

— Bizottsági tag válasxtás. A Báján 
Imre távozásával megüresedett vármegyei bízott- 
sági tagság betöltése e hó 25 én történt. Két je
lölt küzdött a megválasztatásért és pedig Dr. Glück 
Samu orvos és Kolozzvdry ö lön kocsigyártó, folyt 
is a korteskedés egész nap a mennyiben mindkét 
jelöltnek nagy pártja volt, győztesként azonban 
Koloztváry Ödön került ki, s igy ő lett vármegyei 
bizottsági tagnak megválasztva.

— Uj jogtudor. Novak Béla ügyvédjelöltet, 
Novák János dubrókai görög kath. lelkész fiát 
folyó hó 17 én a kolozsvári tudomány egyetemen 
a jogtudományok doktorává avatták.

— A Nagymihályi Kereskedelmi és 
Hitelbank részvénytársaság lapunk mai szúrná 
bán közzétett 1903. december 31. zárszámadásai 
ezen intézet összes üzletágainak további ernelke 
dését mutatják. A takarékbetétek a mull évben is 
96000 koronával gyarapodtak, dacára anuak, 
hogy a lefolyt üzletév viszonyai ezen üzletágnak 
néni kedveztek. A váltótárca 200000 koronával, a 
jelzálogkölcsönállomány 68,000 koronával emel 
kedett. Az igazgat ság a zárszámadással kapcso 
latban ezen intézet 10 évi működését feltüntető 
kimutatást is közöl, melynek adatai a főbb üzlet 
ágak évenkénti fokozatos fejlődését és gyarapodását 
tüntetik fel. Ezen adatok lényegesen fölülmúlják 
azon várakozásokat, molyokét még az optimisták 
is ezen intézet alapításakor annak fejlődéséhez 
tűztek. A közgyűlés rendelkezésére álló tiszta 
nyeremény -16,242.37 korona. Az igazgatóság a 
közgyűlésnek javasolni fogja a részvényenkénti 
20 korona osztalékot; a mivel a részvényesek 
régi óhaja teljesülni fog. A tartalékalap dotációja 
30,000 korona, ine'y összeggel az 130,000 koro
nára emelkedik.

— A függetlenségi kör estélye úgy 
erkölcsileg mint anyagilag sikerült ; szép számú 
közönség gyűlt egybe és látszott, hogy régen nem 
volt már szellemi élvezetben részünk. A programút 
szépen volt összeállítva és a szereplők mindegyike 
megérdemelte a tapsvihart, melyben a közönség 
részesítette. Fáy Flóra a kassai nemzeti színház 
tagja nagy hatással reprodukálta a „Khevlári bu 
csut*  és a közönség szűnni nem akaró tetszés 
nyiiánitássa! honorálta a szép szavalatot. Szent 
imrey Tamás a kassai jogászegyesület alelnöke 
művésziesen gordonkázott és nem csekély elisnie 
rést aratott. Ocskay Andor tárogató játéka nagy 
lelkesedést keltett a közönségben. Végül Dr. Búza 
Barna humoros felolvasása következett, melyet 
Holló Andor ügyvédjelölt olvasott fel. A hazafias 
tárgyú előadást figyelemmel hallgatta a közönség. 
Előadás után tánc következett, mely a reggeli 
órákig tartott.

— Betöréses lopás. Kirnag Mihály vásár
helyi bíró magtárát az elmúlt éjjel feltörték és 
abból összes cletnemüjét ellopták. A lopást minden 
valószínűség szerint terebesi cigányok követték 
el, a kik közül a csendőrség többet már le is 
tartóztatott.

— KasxabetÖrés. Moskovits Ignátz cseleji 
földbirtokos lakásába tegnap éjjel ismeretlen tet
tesek behatoltak és az e^yik szobában elhelyezve 
volt vasszekrényből nagyobb összegű értéket lop
tak. A betörök a péi.zszekrényt a lakástól messze 
fekvő földekre vitték és ott felfeszitették. A kár
vallott szerint 4000 K. készpénz 40 drb. külön
böző összegről szóló váltó és 2 betétkönyv 8000 
korona értékben lelt elrabolva. A csendőrség nagy 
apparátussal indította meg a nyomozatot és bízik 
a lettesek kézrekeritésén.

— A kereskedelmi bál rendezősége a 
mulatság sikere érdekében megnyerte az uugvári 
katonazenekar karmesterét, hogy a szünóra alatt 
hangversenyezzen. Azonkívül, mint értesülünk, a 
hölgyeket gyönyörű művészi kivitelű tánczrenddel 
lepi meg. — A kik tévedésből meghívót nem kap 
tak és arra igényt tartanak, kéretnek a rendező
séghez fordulni.

— El gázolás. Szotdk Györgyné vásárhelyi 
lakos a f. hó 25 iki országos vásárról hazamén ve, 
a vásárhelyi dombon épp midőn szekere a faluba 
akart kanyarodni, arról leszállóit és hirtelen az ut 
közepén akart átmenni. Épp akkor ment Tkacz 
Pál falkusi lakos szekere a dombon s miutáu a 



lovakat már nem állíthatta meg, Szotákné a szekér 
kerekei alá került és életveszélyes sérüléseket 
szenvedett, úgy, hogy ájultan vitték haza lakására, 
a hol most élet és halál között vergődik. A sze
rencsétlen asszonyt immár háromszor gázolta el 
szekér s folyton azt hangoztatta, hogy ö a kerekek 
között fog meghalni, ugylátszik balsejtelme most 
valósul.

— Megrendítő gyászeset, Goldperger 
János kladzáni ág. ev. lelkész neje szül. Görgey 
Adél úrnő folyó hó 25 én életének 19, házasságá
nak második évében Nagymihályban meghalt. 
A gyászhir villámként terjedt el a városban és 
mindenütt mély megilletődést és általános részvétet 
keltett. Mindnyájunkat megrendített halálozása és 
mély bánatba döntötte a szülőket és férjét. Teme
tése rendkívüli nagy részvét mellett tegnap dél
után 3 órakor ment végbe. A szertartást Kozlay 
József pazdicsí lelkész végezte, mely után a ko 
szőrüktől elborított koporsót örök nyugalomra he
lyezték. Legyen felette könnyű a hant. — A halál
esetről a következő gyászjelentés lett kibocsátva.

Görgey Géza és neje Felicides Jozetin mint 
szülők, Goldperger János mint férj, özv. Goldperger 
Dánielné szül. Ondrus Emília mint anyós, az 
összes rokonság nevében is szomorodott szívvel 
jelentik, hogy Goldperger Jáuosné szül. Görgey 
Adélka f. hó 25 én délután 7 órakor életének 19, 
boldog házasságának 2-ik évében Nagy-Mihályon 
rövid szenvedés után történt gyászos elhunytét. 
A drága halott hült tetemei f. évi január 27 én 
d. u. 3 órakor fog az ág. Iiitv. ev. szertartás sze
rint a nagymihályi sirkertben örök nyugalomra 
tétetni. Nagy Mihály, 1904. január 25. Áldás és 
béke lengjen a drága halott porai felett!

— Lopás, Szedlacsek Vilmos vásárhelyi 
kovácsmester f. hó 24 én Morván korcsmázván, 
részeg fővel indult hazaidé. Útközben lábai meg 
tagadták a szolgálatot és az ut melletti temetőben 
lefeküdt egy sírra, hol csakhamar mély álomba 
merült. Bérkor ics Jakab morvái lakos észrevette 
az alvó embert és nehogy megfagyjon, felébresz 
tette, előbb azonban kivette zsebéből 150 koronát 
tartalmazó pénztárcáját és eltulajdonította. Szed- 
lacsek panasza folytán a nagymihályi csendörőrs 
kinyomozta, miszerint a tolvaj tényleg Berkovic 
volt és meglette ellene az ügyészségnél a föl 
jelentést.

— Tűz. Topolyán községben f. hó 25 én 
Irán Erzsébet lakásán játszó gyermekek vigyázat 
lansága folytán szobatiiz keletkezett, melyet a ház 
beliek hamarosan elfojtottak és csupán a szegényes 
bútorzat lett a lángok martalékává.

— Hangverseny, Az ungvári „Szeretet" 
izr. nőegylet szombaton e hó 30 án Ungvárott a 
Korona szálló nagytermében saját pénztára javára 
hangversenyt rendez, melyen részt fog venni 
Jászay Mari a Nemzi ’ színház művésznője, Sza 
mossy Elza a budapesti Király színház kedvelt 
primadonnája és Bárkány Etelka zongoraművésznő . 
A hangverseny műsora: 1. Chopin: Nocturne, 
zongorán Bárkány Etelka. 2. a) Három a daru, 
Tompától, b) A sors és a magyar ember, Vörös 
martytól, szavalja Jászai Mari. 3. Részlet Cene 
rentola operából Rossinitól, énekli: Szamossy Elza. 
4. Liszt: Rossignol, zongorán Bárkány Etelka. 5.
a) A béka, Kozma Andortól, b) Ágota kisasszony. 
Kis Józseftől, c) Szózat, Vörösmarty tói, szavalja 
Jászai Mari. 6. a) Részlet Carmen operából Bizettöl,
b) Ária Aranyvirág operettéből, Huszkától, énekli: 
Szainossy Elza. A hangverseny kezdete pontban 
S* 1/^ órakor. Az előadások alatt az ajtók zárva 
lesznek. Ülőhely 1—6 sor és oldalülések 4 K, a 
többi sor 3 K. — Állóhely 2 K. Diákjegy a kar 
zaton 1 K. Jegyek előre válthatók Székely és Illés 
könyvkereskedésében. A hangversenyt vacsora és 
ezt tánc követi.

— Országos vásár. Az o hó 25 és 26-án 
megtartott országos vásár bizony gyéren látogatott 
volt. Igaz, nincs is most gazdáinknak eladni va
lójuk, de vásárolni való kedvük sincs, a mennyi 
ben a rossz tormás éz hosszan tartó állategészség
ügyi zárlat folytán az egész vidéken kevés a pénz. 
Ily körülmények között természetes, hogy nagy 
vásár nem is lehetett.

— Báltermek díszítését elvállal, úgyszin
tén menyasszonyi csokrot és minden nap friss vi
rágokat szállít Ledcrer Albert mükerlósz Nagvini 
hály Fürdő utca.

-4 farsangi idény alkalmával jelmez, 
menyasszonyi és bárminő felvételeket kitűnő si- 
kerrel eszközöl Igndczy Géza fényképész Nagymi
hály Kossuth Lajos utca 22. szám. — Meleg szoba 
átöltözéshez rendelkezésre áll a n. é. közönségnek.

— Báli tájékoztató.
Január hó 30-án : Az ifjúsági egyesület színi 

előadással egybekötött táncvigalma a Barnai szál 
Indában.

február hó lén: A „Vörös kereszt egylet" 
táncestélye a Barnai szálló termeiben.

Február hó lián: A nagymihályi kereskedők 
bálja, az ungvári cs. és kir. 66. gyalogezred zenei 
karának közreműködésével a Barnai szálló összes 
termeiben.

február hó Idén: A nagymihályi általános 
ipartestület táncmulatsága a Barnai szállóban.

IRODALOM.
— A hurok és az angolok harca Dél Afri 

kában, á nbar a mi lapjainkban szokatlannak és 
újnak tűnt fel, tulajdonképen majdnem évszázados 
s a mi napjainkban lefolyt harc épen nem első, 
hanem az utolsó és befejező küzdelem volt. A 
mint az ingói elem szaporodott, az angol nyelvet 
tettek hivatalossá s a bíróságokban sem engedtek 
már helyet i hollandusnak. Még jobban elkeseri 
tette a boérokat. kik egymás ól távol, nagy ‘ina 
jorságokban űzték a gazdálkodást, a rabszolgák 
felszabadítása. Ezért kárpótlás kaptak ugyan, de 
azt kevesellették és a rabszolgák helyett azon a 
néptelen vidéken nem igen kaphatnak mezei mun 
kásokat. Az is bántotta őket, hogy az angol kor 
mány igen barátságosan bánt a káderekkel, kik 
ellen, mini farmjaik gyakori megtámadni ellen, ők 
mindig készen voltak az irtó háborúra és az an
golok ezen eljárását úgy magyarázták, mintha a 
vadakra akarnának támaszkodni ő ellenük. Mind 
ezen okból körülbelül 1837 ben 10,000 boér ki
vándorolt uj hazát keresni, távol az angoloktól 
Natalban. Eleinte független köztársaságot alkottak, 
de már 1843 bán ismét kénytelenek voltak elis 
merni az angol felsőséget. Itt sem volt tehát 
nyugtuk. Egy újabb kivándorlás hűvösebb, az 
európaikra nézve kellemesebb tartományokba ve
zette őket, az Orange és Vaal folyók mellékére, 
hol egy ideig független nemzeti létnek örvend
hettek.

Most már úgy látszik, ennyi munka és vi 
szontagság után a kérdés örökre be van fejezve 

! és az angol fen hatósággal együtt biztonság és béke 
is költözik a sivár földre.

A Nagy Képes Viágtörténet most megjelent 
205. füzete a burokkal foglalkozik.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a 
kötet írója is. Egy egy gazdagon illnsztrált kötet 
ára díszes felbőrkötésben 16 korona; füzetenként 
is kapható GO fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiádóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII. 
Üllői ut 18. szám) s minden hazai könyvkereske
dés utján, havi részletfizetésre is.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Főmunkatárs : Dr. Kellner Mihály. 
Kiadóhivatali művezető: Lándai József.

* Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la
punk mindazon olvasóit, kik inég az előfizetést 
meg nem újították, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlítették, hogy úgy az előfizetés megújítását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szíves
kedjenek. A „ FeltS-Zemplén' kiadóhivatala. 1

A Franck Henrik Fiai féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a 
mezőgazdaságnak egy uj ágát : a

czikória (katáng gyökér - cichorium inthybus) termesztését 
ajánlja kísérleti mívelésre. A nyers anyag 1904. évben métermázsánként 
3 K 50 fnyi árban 3°/e stilylevonással vétetik át Kassára a gyárudvarba 
szállítva és azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán. 1904. január 15-én.

60/1. 904.

Árlejtési hirdetmény.
Bereltő község két tanteremmel és egy ta

nítói lakással s melléképületekkel ellátott elemi 
népiskola építését határozta el.

Felhivatnak tehát az építési vállalkozók, hogy 
1904. évi február hó^ty ig a terv, költségvetés és 
az építési költség 5%-ának megfelelő bánatpénzzel 
ellátott ajánlataikat a bánóczi körjegyzőnél nyúj
tsák be. yi *»  -1*.  1 Ku!

Az árlejtés 1904. évi február hó In én d. e. 
9 órakor Berettö község Lírájának, bázártál tarla- 
tik meg.

Az épUlot tervrajza a bánóczi körjegyzőnél 
megtekinthető. A. ^.*5

Berettöu, 1!M>4. január 15.
ajk- SlőUátóUí^———- - - -

SZÖLÖLUGAST
ültessünk minden ház mellé és 

kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban uein minden szőlőfaj alkalmai, 

(bár mind kúszó természetei) mert nag-yobbréaze ha 
megnő is, termést nem hoz, ezért nokan nőm értek el 
eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat ül
tettek, azok bőven ellátják házukat az egész, szolé- 
érés idején a legkitűnőbb tuuskatály és más édes 
szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nin
csen oly ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb 
gondozással felnevelhető nem volna, ezenkívül más 
épületeknek, kerteknek; kerítéseknek stb. a legreme- 
kebb dísze, anélkül, hogy legkevesebb helyet is 
elfoglalna az egyébbre használható részekből. Ez 
a legháládatosabb gyümölcs, mert minden évben 
terem.

A fajok ismertetésére vonatkozó, színes féuy- 
nyomatu katalógus bárkinek iugyen és bérmentve 
küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja.

Czim:
Érmelléki első szölöoltványtelep Nagy-Kágya,

u. p. Székelyhid.

feldarabolt tűzifa
ioo kilogrammonként 1 kor. 50 fillér. 

Egy fél öl hasábfa házhoz szállítva 11 kor.

ROSENWASSER és BREUER
Nagy-Mihálv, Kossuth Lajos utca 44. sz.

Zeneestély.
Miklós Jancsi újonnan szervezett 16 

tagból álló zenekara pénteken f. hó 22-én 
zeneestélyt tart a Barnai szállóban.

FRANCK HENRIK FIAI.



A Nagyinihályi Kereskedelmi és Hitelbank Részvénytársaság

ZÁRSZÁMADÁSA
Tartozik

Főkönyvi 
lapuim

Tartozik

IV. 14
21
25
22
28
27
37
26
12
34

Vagyon

l’énztárkészlet ______ ____ ____
Víiltótárcza...______ ____ ____
Előlegek értékpapírokra 

Kölcsönök kötvényekre :
Jelzálog bizt. mellett 199,039.50.
Kezesség mellett 17.619.
Folyó számlái adósok
Idegen pénznemek______ ____
Átmeneti kamatok _________
< tvási dijak s egyéb követelések

az 1903. évről.

IV.

Korona fillér

38164 72
1853276 73

5730 38

216658 50
260130 96

417 40
6216 74

445 17

2381040 60

16.

Főkönyvi 
lapstáiii Teher

Alaptőke______ ____ ____
Tartaléktőke*  ......................
Betétek ______ ____
Visszleszámitolt váltók
Hitelezők______ ____ ____
Fel nem vett osztalék 
1904. évet illető kamatok
Fizetendő betétkamat adó_
Nyeremény egyenleg __

• Ez. évi dotációval K 130.000.

Veszteség KOTOIUl fillér Főkönyvi 
lapszám Nyereség

Követel*

Korona fillér

200000 __
106203 —

1153363 35
749849 59
102644 19

112 —
20158 54

2467 56
46242 37

2381040 60

Követel

15248 
48890

500 
24601 

4889 
8849 
0000 
2750

174
1200

67
27

56
03
65

59
85

IV.
Áthozat a mtilt évről
Váltókamatok __ __ —
Kötvénykölcsön kamatok __
Értékpapirelőleg kamatok...
Folyószámlái kamatok __
Vegyes kamatok __
Idegen pénznemekből
Jutalék ______ ____ ____

Korona fillér

700
130025 16

13463 14
463 78

6000 16
8133 64

307 57
343 54

46242 37

150436 90 150436 90

Nagy-Mihály, 1903. deczcmbcr 31.

íDick Sámuel, 
pénztárunk.

yfeinberger jRrthur 
igazg. alelnök.

ÍDr. yfidder JYCárk,
ignzg. elnök.

íBrünn JYlór,
vezérigazgató.

£öffler Jrt. jVtiklós,
főkiiny vvezető.

íBrügler jYtór, Slück JYtór, £öffler Jíoa, 2>r. Jogáng gerö,
igaz.K. tagok.

ÍRosenberg Dgnácz, Strömpl Sábor,

Jelen eredmény- valamint mérleg-számlát az üzleti könyvekkel, valamint a főkönyvben kimutatott eredményekkel tételről-tételre össze
hasonlítottuk és azt úgy egészben, mint egyes tételeiben helyes-nek s a valósággal megegyezőnek találtuk.

-A. felügyel őlo izottság:

2)r. Juchs Dgnácz. íBarnai JRndor. ÍDr.Jíállai József.

fl Nagymihályi Kereskedelmi és Hitelbank Részvénytársaság 

főbb üzletágainak áttekintése, az intézet keletkezése óta 1903. deczember 31-ig.

* Az ez évi dotációval 130.000 Korona.

É v . AlaP- 
. tőke

Tartalék
tőke Váltó k Betéte k Jelzál. 

kölcsön Leírások
1

Eredmény Fizetett 
osztalék

1*94  l.'Ml.tMMi
1*95  15ü.0m'
1896 15(1,000;

464
3.368

02
44

81.175
.‘>03.940
559.267

34
84

7.936 
138.040 
182.708

I
34 
08 
92

940
1.030

—1
Csonka
13.665
18.758

év
98
78

10
14

—

1.-97 150.000 | 6.858 — 699.149 02 301.832 16 18.330 — 300 24.193 56 16 —
1 S9S 1 , :O,I H K 1 12 932 — 896.922 82 387.222 54 37.120 — 326 22.769 64 16 —
1-99 200,000 25.498 — 1,014 225 H4 484 806 — 39.690 — 250 23.124 34 16 _
r.w 200,001* 36.096 _ 1,233.633 61 648.880 04 26,456 — 912 - 31.406 46 16 _
1901 200,000 50.408 — 1.672,991 37 1,013.703 29 68.366 — 1.700 38.959 20 16 _
1902 2<>0,000j 72.082 — 1,653.436 02 1,057.610 72 148.122 — 94 — 47.458 22 16 _
19o:; 200,000 106.203 * 1,853,276 73 1,153.363 35 216.658 50 1.200

4782
46 242 37 20

140 —

óss./r .'903. érben 25.fi72.fi21 K 87 f - J leszámítolt r ált ók darabszámú 13.358 drb.

Nyom. Lsudenuiao B. könyvnyomdájában.


