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Felső -Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.
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SZERKESZTŐSÉG:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő ;
KorbmíIi L^Joe-utosa 34. szám.

ELŐFIZETÉSI Dtj : Egís, évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

— ' - Egya*  *«ám  ára 20 fii. ..

Kéziratok nem adatnak vissza.
Berinentatlen levelak nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter scronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova as előfizetések, hirdetési és nyílttól 

dijak küldendők ; 
Landesman B könyvnyoindéjB.

Nehány szó a telefon kérdéshez.
Engedve a sokoldalú kérdezősködésnek, 

hogy mikor lesz Nagymihályon telefon, mi
előtt ez irányban felterjesztésemet megten
ném, az érdeklődő közönség szives tájékoz
tatása végett a telefonról, a bevezetésről s 
költségekről egynéhány pontban általános 
felvilágosítással kívánok szolgálni.

Közhasználatú telefonberendezések azok, 
melyeket bárki igénybe vehet előre megál
lapított dijakért.

A telefonberendezéseket az állam léte
síti, gondozza és tartja fenn saját kezelésé
ben, s első sorban létesülnek azok a háló
zatok, melyek fontosabb és általános érde
keket szolgálnak, s az építésre nézve mérv
adó a törvényhozás által évenként rendel
kezésre bocsátott hitelösszeg.

Az állam a telefonon folytatott beszél
getésekért felelősséget nem vállal s üzem
zavarok, közlekedési akadályok miatt, s ké
sedelmes vagy hiányos közvetítésekért nem 
szavatol. A közhasználatú telcfonberendezé- 
sek felosztatnak helyi és összekötő hálóza
tokra. A helyi hálózatok egyes városok vagy 
községek területén előfizetőkul jelentkezők 
állomásait foglalják össze, az összekötő há
lózatok pedig a külömböző helyi hálózatok 
központjait kötik egymással össze.

Rendeltetésük szerint a telefonberende
zések a következő elnevezésekkel bírnak :

a) Városi hálózat, b) környékbeli há- 
lózet, c) törvényhatósági hálózat, d) távi- 
ratközvetitő hálózat, e) helyközi hálózat.

Városi hálózatok azok, melyek valamely

T A R C Z A.
Ünnepi beszéd.

Tartotta Novak János dobrókai gk. lelkész Nagymiliályon 
március 16-én.

Kedves honfitársak, kedves testvérek !
Tavasz volt. 1848. március 15-öt Írlak. A 

vajúdó terhes idők egy csecsemőt, a nemzet 
boldogságát, üdvét, mindenét szülték.

Alig hogy megszületett, a Herodesek ha
lálra keresték. De gyilkos szándékuk nem si
került, mert megvéuték a magyar anvák, kik 
fiaikat önként áldozták fel; anyai áldásukkal 
küldték a gyilkosok ellen, — patakokban folyt 
a vér és e vérfürdőben nyerte keresztségét e 
csecsemő: a szabadság, az egyenlőség, a test
vériség. Szomorú időkben, nyomorban és szen
vedésben nevelkedett fel, s most, hogy férfiúi 
korát elérte s önállóságát és függetlenségét a 
nemzet javára akarja érvényesíteni, ismét ha
lálra keresik.

A judások, a farizeusok, a gonoszok meg
kötözik, leköpik, megrugdossák, töviskoszoru- 
val koronázzák, nehéz keresztet tesznek vállára, 
gyilkos szuronyok között kisérik a Golgotára 
és az éhező sakálhad féktelen üvöltésével ki
áltják : feszítsd fel őt!

De ez győzelme, ártatlansága és igazsága 
tudatában nyugodtan áll, hogy Munkácsival él
jek, miként Krisztus Pilátus előtt.

Tavasz van. A fakadó rügyre, a fejlő vi
rágra reáleheli a dér sorvasztó hidegét, de van-e 

város területén a helyi forgalom lebonyo- | 
litasára épülnek. Ezen berendezések a be
szélgetésen kívül táviratközvetitésre is hasz
nálhatók.

Környékbeli hálózatok azok, melyek a 
helyi hálózattal biró városok kórül fekvő 
községeket, melyek a városnak mintegy ke
reskedelmi telepeit képezik, vagy nyaraló
helyül szolgálnak, a várossal közvetlenül 
összekötik. Ezek tehát a város és a körü
lötte fekvő községek között szorosabb kap
csolatot létesítenek.

Törvényhatósági hálózatok egyes vár
megyék székhelyeit a járási (szolgabirói) köz
pontokkal, ez utóbbiakat pedig a járásban 
lévő többi községekkel, illetve körjegyzői és 
községi jegyzői székhelyekkel kötik össze. 
Ezek elsősorban tehát a közigazgatás érde
keit szolgálják.

A távírdát pótló tdviratközvetitö beren
dezések a távírdával nem biró községek 
postahivatalait kötik össze a legközelebb 
fekvő állami táviróhivatallal. E berendezé
sek első sorban tehát táviratok feladását és 
kézbesítését szolgálják, azonban beszélge
tésre is használhatók.

A helyközi (intcrurban) telefonnak az a 
rendeltetése, hogy az egymástól nagyobb 
távolságra eső és a helyi hálózattal már fel
szerelt olyan bel- és külföldi városok (köz
ségek) közt, a melyek akár közigazgatási, 
akár ipari, kereskedelmi vagy gazdasági ér
dekeiknél fogva egymásra vannak utalva, a 
közvetlen szóbeli érintkezést létesítse.

A helyközi telefon létesítése lehetővé 
teszi, hogy a helyi hálózat előfizetői laká

hatalma a dérnek a fü, a lomb, a rügy, a vi
rág felett? Megakadályozhatja-e, hogy a fü, a 
lomb ne nőjjön, a rügy, a virág ne fakadjon ?

Alkotmányunk ezeréves fáját, amidőn leg
szebb lombját, legnemesebb virágát akarja fej
leszteni, a gonoszság, az ármány, az absolntiz- 
mus dere lepi el. Két kézzel tépik lombját, 
szakgatják rügyeit és a kard s a szurony ha
talmával vágják.

Copfos hadvezérek ti, kik mindig egy esz
mével és egy haditervvel késtek el, keresztre 
feszíthetitek az Igazságot, de hiába faragtok ko
porsót, hiába teszitek abba, hiába gördítitek reá 
az absolutizmus nehéz kövét, hiába őrzitek gyil
kos szuronynyal, ne egy ezredet, hanem hoz
zátok el egész ármádiátokat is, még akkor sem 
fogjátok megakadályozni, hogy fel ne támadjon.

Botor természettudósok ti, kiknek agyve
leje nem a fejben van, azt hiszitek, mert egv- 
egy pár lombot téptetek le alkotmányunk ezer
éves fájáról és egy pár férges galy levált róla, 
már tönkretettétek? Csak rajta, kaszáljátok le, 
üssétek a legsúlyosabb pöröllyel a füvet, hogy 
ne nőjjön! Csak rajta, szakgassátok alkotmá
nyunk ezeréves fájának lombjait és rügyeit!

Neesak a szuronyt, a kardot és az ágyút 
állítsátok oda, hanem ti kalucsnis vitézek, kik 
a sebet mindig hátul kapjátok, magatok is ve
gyétek kezeitekbe az absolutizmus legnehezebb 
fejszéjét, gyüjtsétek az árulókat és tegyétek alá 
a bosszú, uz ármánv és az árulás tüzét, célt 
úgy sem fogtok érni, tervetek ugv sem fog si
kerülni, semmit sem fogtok kiirtani, alkotmá
nyunk ezeréves fája úgy sem fog kiveszni.

Nem fog kiveszni azért, mert gyökerei szét

sukról közvetlenül beszélhessenek 370 ma
gyar várossal s ezenkívül több jelentősebb 
külföldi központtal is; s ma már 440-nél 
több helységgel lehet Budapestről és viszont 
beszélgetést folytatni.

Az ország határain túl terjedő helyközi 
összeköttetések nemzetkörieknek, az ország 
határain belül maradók belföldieknek nevez
tetnek. — Ezek előrebocsátása után rövi
den jelezni kívánom a hálózatok (vonalak) 
létesítésének feltételeit.

Városi hálózatot rendszerint olyan vá
rosban állítanak fel, hol a város nagyságá
hoz képest 20—30 előfizető jelentkezik és 
a szabályzatiig megállapított előfizetési díj 
(magánosok részére évi 120 korona a vám
vonal által határolt belterületen) fizetésére 
legalább egy évre kötelezettséget vállalnak. 
A városi hálózat létesítéséhez és fenntartá
sához az érdekeltség részéről semmiféle hoz
zájárulás nem kívántatik.

Állami (katonai és polgári) törvényha
tósági, városi, községi és egyházi hatósá
gok, továbbá állami, községi s az állam fel
ügyelete alatt álló hitfelekezeti, testületi, va
lamint katonai tanintézetek, ármentesitő és 
vizszabályozó társulatok, ügyvédi, közjegy
zői, valamint kereskedelmi és iparkamarák, 
betegsegélyző pénztárak, ipartestületek, ipari 
és kereskedelmi munkásközvetitő intézetek 
és a jótékonycélu, valamint közintézetek ré
szére az előfizetési dij évi 60 korona.

Egyletek és társaskörök, vendéglők, ká
véházak és egyéb nyilvános jellegű helyisé
gek részére az előfizetési dij évi 180 kor. 
Itt megjegyezni tartozom, hogy az olyan

terjednek az egész magyar földre s van-e any- 
nyi szuronyotok, hogy feldúljátok egész Ma
gyarhont ?

Nem fog kiveszni azért, mert gyökerei mé
lyen bent vannak minden magyar ember szi
vében, s van-e annyi hatalmatok, hogy kitép
jétek minden magyar szivét ?

Azért ne erőlködjetek, hiába vágjátok, hi
ába égetitek, szebben, lombosabban, Hatalma
sabban fog az kihajtani a hamu alól is, miként 
a hamvaiból kikelő Phenix !

Vihar vonult el hazánk felett. Vészes, sö
tét felhők ontották méhöket. Dörgés és villám
lás között megindult a nemzet alatt a föld. Sza
badsága, alkotmánya béklyóba volt verve. De 
ez orkánból végigharsant a hazán egy isteni 
szózat: >A magyarok Istenére esküszünk, es
küszünk, hogy rabok többé nem leszünk* ; és 
Kossuth Apánk lángoló szavára, szabadsága és 
alkotmánya védelmére kardot rántott a magyar. 
Sebzett oroszlánként sorba temette el ellensége 
diadalait, ezer ellensége között ezer sebtől vé- 
rezve tépte szét láncait s a hazaszeretet szent 
tüzétől lelkesítve bemutatta a haza oltárán a 
legszentebb véres áldozatot.

Az apa megindulás nélkül hagyta el ne
jét, gyermekeit és családi tűzhelyét Az anya 
kenyérkereső fiát könnyek nélkül, anyai áldá
sával küldte a harcba.

A jegyes a bucsucsókban szivének hon
szerelmét raálehelve jegyese szivére, jegyesét 
az Istenhez a hazáért küldött imával bocsátotta 
el. A zsenge ifjú titkon megszökött és megit- 
tasulva a honszerelemtől félistenként harcolt. 

10 koronát
takarít meg mindenki, aki öltönyeit R E I C H ADOLF férfi-izabónál Nagymihályon kéaaitteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb d i v a t u szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



állomás, melyért — minthogy nyilvános jel
legű helyiségben van berendezve — bérlője 
180 korona előfizetési dijat fizet, ezzel még 
nem válik bárki által igénybevehető nyilvá
nos állomássá, mert a nyilvános állomás 
üzemben tartása magánosok részéről még 
külön engedélyhez s egyéb teltételekhez van 
kötve, a leglényegesebb külómbség a nyil
vános jellegű helyiségben felállított telefon 
és nyilvános állomás kozott, hogy az előbbi 
bérlője, bár állomása használatát másoknak 
is átengedheti, de azért dijat nem szedhet, 
addig a nyilvános állomás bérlője az állo
mását használó felektől beszélgetésenként, 
illetve 5 percenként 20 fill. dijat követelhet.

A városi hálózatok előfizetői saját ál
lomásukról a fönnebb megállapított évi bér
összegért nem csak a helyi hálózat előfize
tőivel, hanem a hálózatukkal összeköttetés
ben lévő környékbeli hálózat bármelyik elő
fizetőjével külön dij fizetése nélkül beszél
hetnek. Ha a városi hálózat előfizetői vár
megyéjük területén fennálló s a városi há
lózathoz csatlakozó törvényhatósági hálózat 
előfizetőivel is kívánnak beszélni, ezért a 
rendes előfizetési díjon felül a törvényható
sági forgalomban résztvevő mindegyik ál
lomásuk után (legalább egy évi időtartamra) 
még évi 24 korona kapcsolási dij fizetendő, 
mely összegért nemcsak az előfizetők saját 
vármegyéjük területén fennálló, hanem a 
szomszéd vármegyének járásukkal szomszé
dos járásában levő törvényhatósági előfize
tőkkel is beszélhetnek.

A közhasználatú telefonhálózattal biró 
vidéki városok környékén fekvő községek
ben létesítendő és a városi hálózattal össze
kötött környékbeli hálózatok előfizetési dija 
240 korona, hatóságok, közintézetek részére 
120 korona, nyilvános jellegű helyiségek ré- | 
szére 360 korona.

A helyközi telefonba bevont városi, kör- j 
nyékbeli és törvényhatósági hálózatok azon 
előfizetői és bérlői, kik az interurban tele- | 
font, mint beszélgetésre hivó felek, saját he-

S megindul, fölmagasztosul lelkünk, mi
dőn olvassuk a költőnek e korra vonatkozó jel
lemzését: • Hadnagy uram, hadnagy uram, mi 
bajod van édes fiam, piros vér buli a mentére, 
ne bántsd csak az orrom vére, — csak előre 
édes fiam.*

A gazdag kincseit, a szegény filléreit és 
mindenki vérét, életét áldozta fel.

Nem azt kérdezték, honnan jöttél, mióta 
vagy légiónkban, hanem azt nézték, hány né
metet küldött a másvilágra.

S miért volt mindez? Azért, mert a csa
ládi tűzhelynél, a szülői kötelességnél, a gyer
meki hála és szeretetnél, a jegyes szerelménél, 
a kenyérnél, minden kincsnél, az életnél is 
drágább: a haza volt veszedelemben; mert a 
hazáért mindent föl kell áldozni, de nincs olvan 
kincs, amiért a hazát föl lehetne áldozni.

Most újra kitört a vihar. Vészes, sötét fel
hők szárnyán, mint az alvilág összes démona, 
rontanak reánk ellenségeink. Törik, zúzzák al
kotmányunkat és szabadságunkat, e legdrágább 
kincseinket. Halljuk a lánc csörgését, — recseg, 
ropog alkotmányunk vára.

Jogaink és törvényeink hatályon kívül he
lyezve, parlamentünk felír 19-én szuronyokkal 
szétverve, törvényhatóságaink leteperve, gyü
lekezési jogunk betiltva, a sajtószabadság majd
nem elkobozva, a parlament összehívása kilá
tásba sincs helyezve es ellenségeink világgá 
kürtölik gyávaságunkat.

Hát csakugyan kihalt volna a magyar vir
tus? S mi a gyáva rab nép meghunyászkodá- 
sával csókolnék a korbácsoló kezet ? Alázkodó 
szemforgatással köszönnők meg véres sebein
ket ? Osszetépett testünkkel térdre rogyva ke
gy elemért esdekelnénk? Csonkára vágott ke
zűnket önként nyújtanák a rabszijba?

Kossuth Apánk népe az uzsorás kegyetlen 
számításával mérlegelné a hozandó áldozatot 
és hazafiságot ? Hát nemcsak vérét, hanem a 

hűségeikből, azaz a náluk berendezett állo
másról óhajtják igénybe venni, kötelesek e 
szándékukat az illetékes posta és táviró hi
vatalnál bélvegmentes iratban előzetesen be
jelenteni, amely alkalommal bélyegköteles 
nyilatkozat állítandó ki, s a felmerülő és 
utólagosan elszámolandó beszélgetési dijak 
fedezésére nem kamatozó készpénzbiztosité- 
kot, mely vidéken 50 koronánál kisebb nem 
lehet, az illetékes posta és táviró hivatalnál 
letenni. Azok az előfizetők, kik készpénz
biztosítékot nem tettek le, a helyközi ösz- 
szeköttetést. mint hivó felek, csakis a posta
hivatalokban vagy ezen célra berendezett 
nyilvános állomásokon használhatják és ez 
esetben a beszélgetési dijat készpénzben, il
letve francojegvekben előre lefizetni tartoz
nak ; — három percre 2 korona.

Nem előfizetők részére a beszélgetési 
dij a városi hálózattól a helyi forgalomban 
20 fillér, a környékbeli és törvényhatósági 
forgalomban 1 korona, a 3 percig tartó be
szélgetés dija a helyközi forgalomban 2 ko
rona. A távolsági forgalomban váltott sür
gős beszélgetésekért a fennebbi dijak há
romszorosa fizetendő.

Ezek volnának rövid kivonatban a főbb 
pontozatok, s hogy városunkban a telefon 
mielőbb létesüljön, az érdeklődők hozzájá
rulásától függ. Az előfizetők száma még netn 
elégséges arra, hogy a telefon létesíthető 
legyen, azért ez utón is arra kérem az ér
deklődőket, hogy április hó 15-éig az alá
írási ivet Dr. Eperjesy Lajos ügyvédi irodá
jában írják alá.

Satoraljaujhely nemsokára be lesz vonva 
az interurban hálózatba, mely után legtöbb 
reményünk lehet arra, hogy ezen intézmény, 
mely mondhatni, minden foglalkozási ágnál 
nélkülözhetetlen szükség a társadalomban 
egymásra utalt ember ügyleteinek lebonyo
lítására, a gyors és közvetlen szóbeli érint
kezésre elsőrendű, kipróbált és megbízható 
eszköz rendelkezésünkre álljon.

Molnár István.

mentéjét is sajnálná a magyar ? s veszni hagyná 
hazáját, mert neki kenyérre van szüksége ?

Hát csakugyan hazátlan kóborló bitang
ként ennyire hidegen hagyná a nemzetet a 
nemzeti küzdelem? — Ne kárörvendjetek tá
madóink ; ne nevezzetek gyáváknak. Nyugodtak 
vagyunk, de nyugodtságunk az oroszlán nyu
galma a chameleonnal szemben. Kélszinüségtek 
meg netu téveszt.

Nyugodtak vagyunk győzedelmünk tuda
tában. Nincs most arra szükség, hogy véres ál
dozatot hozzunk, mert c nélkül is biztos fegy
ver van kezünkben : a törvénykönyvvel kezünk
ben visszaverjük támadástokat.

Kossuth Apánk! szellemed közöttünk él, 
a te emlékezetedre hozzuk e vérnélküli áldo
zatot. Ne sírj, lesz hazádnak szabadsága! Örök
ségbe hagytad nekünk a függetlenség eszméjét 
és ez eszme győzelméért megindítottuk, folytat
juk és bevégezzük a törvényes nemzeti ellen
állást és társadalmi harcot.

A törvény alapján állva meghozzuk a leg
súlyosabb áldozatokat is.

Tudjuk, érezzük, hogy e harcnak is lesz
nek elesettjei és sebesültjei, de a nyomor és 
szenvedés nem ejt kétségbe és nem sajnáljuk, 
ha le kell tenni kezünkből a darab kenyeret 
is a haza oltárára.

Zemplén vármegye, Kossuth Apánk szülő
földje legelői viszi a nemzeti ellenállás zász
laját és e megye >nagymihályi járás, légiójá
nak közigazgatási tisztviselői’ az első sorban 
harcolnak.

Kedves testvérek, volt szolgabiráink : Ba
jusz Andor, Fejér Elemér és Zomborv Géza, a 
ti tiszteletetekre is üljük a mai ünnepet s cse
kélységem van megbízva, hogy meghajtsam előt
tetek az elismerés zászlaját, mely rendkívül 
megtisztelő és kitüntető bizalomért fogadja ez
úttal is soha el nem múló hálámat.

Üdvözöllek tehát titeket a járás közön
sége nevében! Nem régen jöttetek közénk és

Előfizetési feliil'vá.s.
Április hó Ível uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük márczius hó végével lejár, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás történjek. — Hátralékos elő. 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásúinkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplén“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Főszolgabiránkat elmozditották. 

Bajusz Andor foszolgabiránkat a főispán e 
hó 28-áról kelt rendeletével hivatalától el
mozdította és utasította őt, miszerint a hi
vatal vezetését Fejér Elemér szolgabirónak 
adja át. A főszolgabíró a főispáni rendelet
nek nem tett eleget és továbbra is működik. 
Különben is Fejér nem fogja átvenni a hi
vatalt és bizonyos hogy ö is el fog mozdit- 
tatni.

— Városi közgyűlés. A képviselő testület 
szombaton tartott rendkívüli közgyűlésén elhatá
rozta, miszerint a Ints és husfogyasztási adó bér
létéért járó összeget a kincstárnak kiszolgálja. A 
közgyűlés ezen határozata ellen Horváth Sándor 
képviselőtestületi tag felebbezést adott be.

— Eljegyzés. Friedman Mihály nagymihályi 
kereskedő, a helybeli F’iedman Simon jónevit cég 
tagja, vasárnap jegyet váltott Schvarcz Rózsikával, 
Schvarcz Lőrincz egri nagykereskedő leányával.

— A nagymihályi átkelési szakasz összes 
előmunkálatai e napokban fejeztettek be az állam- 
épilészeti hivatalban. Szilcs mérnök készítette a 
terveket, a melyek igen nagy fáradtsággal jártak. 
Az ut burkolásnak ugyanis egy már fenálló jár 
dához kell alkalmazkodni, a mi felette nehezíti a 
munkálatok keresztülvitelét. Mihelyt az áldatlan 
politikai viszonyok véget érnek, a munkálatok 
kezdetüket veszik és két—három éven belül az 
Andrássy Dénes, a Kossuth Lajos és Kazinczy 
utcák kockakövekkel lesznek ellátva.

— Uj pénzintézet. Arról beszélnek, hogy 
városunkban egy uj pénzintézet fog létesülni. Le 
hetetlenségnek tartjuk a dolgot, komoly ember ily 
tervvel nem foglalkozhatik. A piaca teljesen el 
van látva pénzzel és épenséggel nincsen szükség 
egy negyedik pénzintézetre. Az egész vállalat 

máris hadnagyai, útmutatói, vezetői lettetek lé
giónknak. A megindult nemzeti harcban élet
küzdelmetek gyümölcsét, díszét, állástokat, ke
nyereteket hoztátok áldozatul a haza oltárára, 
mert nem akartatok árulók lenni, mert átok 
van az árulás által szerzett és megtartott ke
nyéren. Lemondtatok állástokról, mert nem vol
tatok kaphatók arra, hogy segítsétek keresztre 
feszíteni hazánk szabadságát ; lemondtatok ál
lástokról, mert lelkiösmeretetek és hazafiság- 
tok nem engedte, hogy kezeitekbe vegyétek az 
absolutizmus fejszéjét hazánk alkotmánya ellen. 
Büszkék vagyunk reátok, mert dicsőséget sze
reztetek nekünk.

Tudjuk, érezzük, hogy ha kell, véreiteket 
is feláldozzátok, mert nem tértek ki a vihar 
elől és vész idején az elsők között keltek a 
haza védelmére. Legyetek meggyőződve, hogy 
minden lépésieken örök hálánk, szeretetünk, 
tiszteletünk, becsűlésünk és elismerésünk ki
sér és a mily örömmel veszünk mostan körül, 
ép oly örömmel fogunk viszontlátni hivatalai
tokban, melyet e rövid idő alatt is köztetszésre 
és megelégedésre töltöttetek be.

Édes Anyánk, Hunnia! könnyeket látok 
szemeidben. 4(M) év óta tűröd nehéz sorsodat. 
Szerencsétlen frigyedben a kiélt Auszlriávaí 
folyton viseled az üldözés, a gyűlölet s a mel
lőzés nehéz keresztjét. Jogaidból kiforgatnak, 
törvényeidet megvetik, elrabolják hozományo
dat és kincseidet.

Elhordják földed termését, elviszik he
gyeid és bányáid kincseit és te zokogva nézed, 
hogy fiaid koldusbotra juttatva idegenbe ván- 
doiólnak. Sok csapás ért már; végigpuszlitott 
a loiök és a tatár, de együttvéve sem tettek 
neked annyi kárt, mint a német.

Fájdalmad annál nagyobb, mert te is el
mondhatod .Ha nem szülök, lia nincs fiam.; 
mert vannak fiaid, kik hálátlanul elfordulnak 
tőled, s szent ügyedet elárulják.

De vigasztalódjál! a nemzet nem kiséri az 



fiaskót vallana, mert nem tudunk elképzelni em
bert, a ki kapható volna a részvény jegyzésre, sőt 
ki van zárva, hogy vezető egyéniségeket nyerhetne 
egy uj intézet. A sok bankalapítás nem a takaró 
kosság hajlamát fejleszti, de nevel váltóhamisitó- 
kai, csalókat és sikkasztókat. Példa erre a Li- 
pinszky és Lefkovics eset.

— Az elöljáróság figyelmébe. A Kossuth 
Lajos-utcán a Záborszky-fele telek beépítetlen fele 
már ősz óta egy piszoklészek és kloákák gyülhe 
lye. Most hogy az eső esett, csupa trágyalé ömlött 
a járdára. Nyári nnpokban az egész utca levegő 
jét fogja c hely mételyezni. Reméljük addig lesz 
intézkedés e tekintetben.

— Gyászhir. Füzetáry Tamás, járásunk 40 • 
éven át volt föszolgabiráját súlyos csapás érte. Neje i 
szül. Jdmborzzky Anna e hó 29 én hosszas beteg ' 
ség után meghalt. Az egész vidék részvéttel érte ; 
sült a neineslelkü és jótékonyságáról közismert úri 
no haláláról és mindenki osztozik a gyászoló csa 
Iád bánatában. A halálozásról a következő gyász
jelentés lett kibocsájtva:

Füzesséry Tamás s gyermekei: Emma, Anna, 
férj. Pilisy Lászlóné és gyermekei: Dezső, Ilma, 
férj. Ordódy Aladárné és gyermekei: Tamás és 
Sándor, úgy a magok, valamint testvérei s a ki
terjedt rokonság nevében is fájdalomtól megtört 
szívvel jelentik a legjobb hitves, anya, anyós il
letve nagyanya, tövisi és füzesért*  Fiizesséry Ta 
mdzné, sz. olsaviczai Jámborszky Annának f. é. már 
cius hó 29-én déli 1 órakor a halotti szentségek 
ájtatos felvétele után, életének 56 ik, boldog há
zasságának 38-ik évében történt gyászos elhuny
tál. A boldogulnak földi maradványai f. hó 31-én 
délután fél 4 órakor fognak a rk. egyház szertar
tásai szerint a füzeséri sirkertben örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szt. mise áldozat április hó 
2 án délelőtt 10 órakor fog az Ég Urának bernu 
tattatni. — Füzesér, 1906. március 29. — Áldás 
és béke lengjen drága porai felett!

— Sajtóperünk. A kassai kir. főügyészség 
lapunk ellen politikai cikkek közlése miatt az el
járást megindította. Elrendelte kiadónknak terhelt
ként leendő kihallgatását.

— Elmozdítás. A főispán e hó 24 én a sá
rospataki járás föszolgabiráját és szolgabiráját kar 
hatalommal elmozdította állásától és nyomban be
töltette a főszolgabírói hivatalt.

— Kinevezés. Hajnal Dezső máv. mérnököt 
osztály mérnökké nevezték ki és a sátoraljaújhelyi 
osztálymérnökség vezetésével megbízták.

árulókat az átok utján, hol a dudás sorsa vár 
reájuk; a nemzet nem pihen, mig szent ügye
det diadalra nem juttatja, mig függetlenségét 
ki nem vívja. — íme, ez ünnepélyes pillanat
ban fogadjuk, hogy ünnepeltjeinkhez hasonlók 
leszünk és nyomdokaikat követjük.

Kedves testvérek! a magyar ember áldo
más előtt imádkozni szokott. De hát kiért imád
kozzunk ? Imádkozzunk e válságos időben édes 
anyánkért, aki itt van közölnünk; érezzük le
helteiét, halljuk szive dobogását, imádkozzunk 
az áldott édes magyar földért, hol bölcsőnk rin
gott és sírunk nyílni fog.

Nézzünk e kesergő anvának jóságos ar
cába; tekintsünk e hármas halmu, négy folyóju 
földre és bércekre és akkor sursum corda!

Emeljük fel szivünket, hálát adjunk Is
tennek és a legszentebb áhítattal imádkozzunk : 
Hazádnak rendületlenül légy híve oh magyar!

S ha eszünkbe jul a sok arculcsapás, ül
dözés és elnyomatás, fordítsunk egyet az imád- 
ságos könyvben és szálljon imánk, miként az 
utolsó ítélet harsonája: A magyarok Istenére 
esküszünk, esküszünk, hogy rabok többé nem 
leszünk!

Ha pedig rágondolunk a hazánkat ért csa
pásra, egybeolvadó fohászszal mondjuk el az 
imát: Isten áldd meg a magyart!

Hazánk Patronája! Reánk tekintesz s mi 
reád tekintünk. Látom, örömre gyulladt arcod, 
mert megtesszük kötelességünket, mert nem va
gyunk bütelenek hazánkhoz.

Reánk tekintettél és egyetlenegy tekinte
ted lángra lobbantotta honszerelmünkct és e 
szent lángnál, melynél szentebbet ugv sem 
gyújthatunk, midőn ünnepeteket üljük dicső 
bajnokaink : Bajusz Andor, Fejér Elemér s Zom- 
bory Géza, mondom, e szent fáklyánál szere
tettel ölelünk keblünkre, homlokotok köré fon
juk az elismerés hervadhatatlan koszorúját és 
önzetlen, testvéri szívből kívánjuk nektek: Áld
jon meg a magyarok Istene! Éljetek soká!

— A tartalékosok behívása. Az egyes ez- 
redekhez most hívják be 13 napi íegyvergyakor- 
latra a tartalékosokat. Az első csoport husvél bar 
mad napján vonul be és nyomban követi a többi 
csoport is.

— Halálozás. Kiéin Dávid nagymihályi ház 
tulajdonos e hó 25 én 78 éves korában meghalt. 
Temetése, melyen a hitközség elöljárósága is meg 

jelent, nagy részvét mellett ment végbe. Ehrtnftld 
főrabbi megható szavakban búcsúztatta el az cl 
hunytat, kiemelvén annak hithüségéts példás életét.

— A Pesti Hírlap még e hó végén megkezdi 
Lux Terka kedvelt Írónőnk .Amire születtünk*  I 
cimü regényének közlését, úgy hogy a jövő év 
negyedben párhuzamosan hoz a lap egy eredeti s 
egy fordított regényt. A l\sti Hírlap tartalmassága 
ezzel is fokozódik, pedig tudvalevő, hogy külön 
ben is ez a leggazdagabb tartalmú napilap. Ugyan 
csak a jövő évnegyedben Tóth Béla. Gárdonyi 
Géza. Eötvös Károly, Szomaházy István, Lux Torka, 
Szab óié Negált Janka, Heltai Jenő, Kazár Emil, 
s a lap jeles irói gárdája rendszeresen elbeszélé 
seket, tárcákat és karcolatokat fog Írni, helenkint 
és havonkint többször is. A Pesti Hírlap politikai 
iránya változatlan, radikális ellenzéki és minden 
irányban független. A Pesti Hírlap előfizetői ked
vezményes áron rendelhetik meg a .Divatszalon*  
cimü kitűnő divatlapot. Megrendelések, mutatvány
számok iránti kérelmek, előfizetési pénzek a kiadó i 
hivatalhoz intézendők : Budapest, V. Váci körút 78. I 
A Pesti Hírlap ára április hóra 2 kor. 40 fillér ; | 
ápr.—május hóra 4 K <80 f., ápr.—júniusi negyed 
évre 7 korona ; a Divatszalonnal együtt negyed 
évre 9 korona.

KÖZGAZDASÁG.
A triesti általános biztositó társaság 

(Assicurazioni Generáli) f. évi márczius hó 17 én 
tartott 74-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1905. 
évi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, 
hogy az 1905. évi december 31 én érvényben volt 
életbiztosítási tőkeösszegek 771.879.007 K 54 f.-t 
tettek ki s az év folyamán bevett dijak 35 489.533 
K 24 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály díj- 
tartaléka 18.739.255 K 97 fillérrel 209.076.662 K 
98 fillérre emelkedett.

A tüzbiztositási ágban, beleértve a betöréses 
lopás és Xükörüveg-biztosítást, 14 429.413 117 kor. 
biztosítási összeg után a díjbevétel 23.671.911 K 
75 fillér volt, miből 8.903.497 K 38 fillér viszont 
biztosításra fordittatott, úgy hogy a tiszta dijbevé 
tel 14 768.414 K 37 fillérre rúgott, mely összegből 
10.-164.043 K 40 fillér mint díjtartalék minden te 
bértől menten jövő évre vitetett át A jövő évek
ben esedékessé váló dijkötelezv. összege 94.667.902 
K 96 fillér. A szállitmánybiztosi ágban a dijbevé 
tel kitett 3.833.502 K 39 fillért, mely a viszont 
biztosítások levonása után 1.552.290 K 37 fillérre 
rúgott. Károkért a társaság 1905 ben 30.285 711 
K 02 fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi 
években teljesített kárfizetéseket, a társaság alapi 
tása óta károk f’ jébeu 827.976 227 K 40 fillérnyi 
igen tekintélyes összeget fizetett ki.

A nyereség tartalékok közül, melyek össze
sen 26 999096 K 73 fillérre rúgnak, különösen 
kiemelendők : az alapszabály szerinti nyereségtar 
talék, mely 5.250.000 koronát tesz ki, az érték 
papírok árfolyainingadozására alakított tartalék, a 
mely a 3 729.624 kor. 17 fillér külön tartalékkal 
együtt 19.206.875 kor. 73 fillérre em< lkodéit, to 
vábbá felemlítendő a 160.000 koronára rugó kétes 
követelések tartaléka és a 911.110 K 50 fillérnyi 
ingatlan tartalék. Ezeken kívül fennáll még egy 
1.471.110 K 50 fillért kitevő tartalék, melynek az 
a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztályban a 
kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse.

A társaság összes tartalékjai és alapjai, me 
lyek első rangú értékekben vannak elhelyezve, az 
idei átutalások folytán 247.497.913 K 42 fillérről 
270.052.078 K 64 fillérre emelkedtek, melyek kö
vetkezőképpen vannak elhelyezve :
1. Ingatlanok és jelz. köv.
2. Életbiztosítási kötvényre

adott kölcsönök . . .
3. Letéteményezett ért. pa

pírokra adott kölcsönök
4. Értékpapírok . . . .
5. Tárcavállók . . . .
6. A részvényesek biztosi

tott adóslevelei . . .
7. Bankoknál levő rendel

kezesre álló követelések, 
készpénz és az intézet 
követelései, a hitelezők 
követeléseinek levonása 
val ... . . . .

Összesen

43 258.594 K 47 f.

21.221.765 K 52 f.

1.354.419 K - f.
185 300.903 K 34 f.

707.151 K 55 f.

7.35O.OOO K — f.

10.859.244 K 76 f
270.052.078 K 64 f.

Ezen értékekbőí 58*5  millió korona magyar 
értékekre esik.______________________

l'jiel .f asarke.tKtó : Dr. Kállai József. 
KiadóbivHtali művezető : Lan dal József.

Hirdetések.
FÉLD HENRIK

SZOBA- él CZIMFESTÖ = 
NRGYMIHAuY, Kossuth bajos uteza.

Van szerencsém Jíagymihály és vidéke 
n. é. közönségét tisztelettel értesíteni, hogg 
Jíagymihályon, mint

szoba- és czimfestő
magamat önállósítottam. Slvállalok minden 
e szakmába vágó munkákat, u. m.: szoba- 
és czlmfestért, tapétázást, ajtó- és 
ablakmázolást, evezést, fényezést 
és aranyozást a legmodernebb kivitel
ben jutányos árak mellett.

JVlídön még a n. é. közönséget pontos 
és lelkiismeretes kiszolgálásomról előre is 
biztositom, kérem szives pártfogásukat 

^Kiváló tisztelettel

Féld Henrik.

Szabó Andrásné 
az ungvári m. kir bábaképző-intézetben 

kitűnő sikerrel végzett 

okleveles szülésznő 
lakik:

Nagymihály, Kazinczi-utcza 37. szám.

BERKOVICS A. LIPÓT 
kézmü-. úri- és női-divatáru üzlete 

NAGYMIHÁLY, KOSSUTH LAJOS-UTCZA.
---------------------- •—•-----------------------

Van szerencsém a nagyérdemű kö
zönséget tisztelettel értesíteni, miszerint 
helybeli kézmü- és divatáru-üzletemet t. 
vevőim kényelmére egy a mai kor igé
nyeinek megfelelő, dúsan felszerelt

czipő-áru raktárral 
kibővítettem, ahol kizárólag csakis első
rendű hazai gyártmányokkal 
állok a n. é. közönség rendelkezésére.

Ezen uj üzletág bevezetésével divat
áru üzletem egyáltalában csorbát nem 
szenved, mert e mellett éber figyelemmel 
voltam tavaszi bevásárlásomnál, úgy a 
férfi és női ruhaszövetek, mint pedig az 
ezekhez szükségelt kellékek és díszek be
szerzésénél a legdivatosabbat és legszo- 
lidabbat tartottam szem előtt.

Eme uj vállalatomhoz is kérve a n. 
é. közönség szives támogatását, vagyok 

kiváló tisztelettel

BERKOVICS A. LIPÓT.

Bor eladás.
Saját termésű VINNAI BORAIMAT lite
renként 40 kr.-jával, s 1901. évi ASSZÚ 
GYÓOYBOROMAT félliterenként 2 frt 50 

krajcárjával árusítom.

WIDDER BÉLA.
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Goldstein Jakab Goldfinger József és Henrik
NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos utcza 7. szám.

................................ templom- éa asobafeatő .............

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

valamiül ablak- és ajtó-mázolást, czimfestést és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

, 1 ---- árak mellett. 1

: :

festékkereskedésemberi 
mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók 
fényes és tartós befestésére, száraz- és 
olajfestékek, flrneisz. terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst-bronz, úgyszintén minden
nemű festék-különlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.

art ^3

Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget tisz
telettel értesíteni, hogy egy 

guvrirozó-gép 
beszerzése által azon kellemes helyzetbe jutottunk, 
mindennemű guvrirozó munkákat a legjutányosabb árak 
mellett gyorsan és pontosan eszközölhetni.

Guvrirozáshoz szükséges összes anyagok a leg- 
jutányosabban nálunk kaphatók.

A nagyérdemű közönség szives támogatását kérik 

kiváló tisztelettel

'-*•  Goldfinger József és Henrik.

i l__________________________________________ /

Triesti Általános biztosító Társaság
(ASSIGURAZIONI GENERÁLI)

BUDAPEST, V., DOROTTYA-UTCZA 10. SZÁM.

A •KÖZGAZDASÁG- rovatban közöljük a -Trieszti Általános Biztosiló Társaság, I 
a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztositó intézetünk - 
mérlegének főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, aki e célból r, 
hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézel elfogad élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses-lopás-, harang- E 
tórés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá : jégbiztosításokat a „Magyar j 
jég- és viszontbiztosító r.-t., valamint baleset elleni biztosításokat az „Első o. álta- a 
tános baleset ellen biztositó társaság**  számára. |

A nagymihályi főügynökség: BRÜGLER LAJOS. |

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer -

— puha padló számára.

Keil-fele viaszkenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér -Glasur**  fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-ftle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

G-LTÜTCK czégnél
■■ Nagymihályon.

Steindler Etelka
315*  Üzlet megnagyobbitás. "WE

úri és női divatáruháza Nagymihály. A főváros mintájára berendezett 
divatüzletében előállított munkák és dús választékú raktára folytán a leg
kényesebb ízlésnek is képes mefelelni, úgy hogy ma már bármely nagy- 
E3EHE3 városi ezéggel bízvást felveheti a versenyt. E3E3E3

FIGYELEMRE MÉLTÓ ! Eredeti modellek angol és párisi női kalapokban és sportsapkákban, női feliérnemliek, jouponok, kö
tények, zsebkendők, újszülött kelengyék, seiyemdisz.ek, csipkék, gou re fodrok, övék, ridiciilök, női gallérok, nyakkendő újdon
ságok, még eddig nem létezett választékban. — Valódi amerikai fűzők, pécsi és prágai keztytl különlegességek dús választékban, 
állandó nagy raktár fi-rli-fehértiemüekben és piperecz-ikkekben. — Minden V6VÖ, aki 10 korona bevásárlást eszközöl, Ingyen 
kap egy művésziesen kidolgozott arczkép nagyítást Szives iám .gatásért esd STEINDLER ETELKA divatáruháza Nagymihály.

Vezérszó • Minden darab szappan a Schiclil névvel. 
—----- tiszta és ment káros alkatrészektől. - * -■

Schicht-szappan!
(Szervas vagy kulcsszappan) 

a legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
minden ruhanemű és 
mosási módszer részére

TÁtÓllnQ1 25.000 koronát fizet Sohioht György < ég
UvLdlldu, Aussigban, a ki bebizonyítja, hogy szappana 
=^=== a „Schiclit**  névvel káros keveréket tartalmaz.

Bucin VAoMi.UBrút OO
CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Által a legjutARyasabb Arak msllstt ajAnltstnak;

Locomobil és gőzcséplőgépek, 
txalmakaxaloxók, járgány-oaóplőgópek, lóhere-cséplők, 
tiaxtitó roatAk, konkolyotók, kaaxáló- ót aratógépek, 

axénagyüjtők, boronák, aorvetőgópak, Plánét Ir. 
kapálók, sxaoakavágók, répavágók, kukorlcxa- 

morxaolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
a óiét-ekék, fi- éa S-vaau ekék ót minden

hyom. Laodesman B. könyvnyomdájában


