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A kötelező baleset-biztosítás.
Minél nagyobb az ipar és a forgalom, 

annál több a baleset. Ez szomorú, de ma
gától értetődő következménye annak, hogy 
az emberek a föld felett és alatt nap-nap 
után fokozódó buzgósággal és vakmerőség
gel hajhásszák a kenyeret. Számtalan ipar
ágban, amelyekben a munkás csaknem ál
landóan kockáztatja életét és épségét, bizony 
nem áll arányban a bér e nagy kockázat
tal. A bányász, a hajós, a cserepes, a gép
munkás soha nem tudja mikor reggel mun
kába mén, hogy élve, vagy épen kerül-e 
haza? Dacára annak, hogy iparunk mégoly 
fejletlen, tízezer számra fordulnak elő ná
lunk az ipari munkával a balesetek évente, 
de nem ritkák a tömeges szerencsétlenségek 
sem, különösen gyáraknál, építkezéseknél és 
bányáknál.

A külföld ipari államiban már évtize
des múltja van annak a baleset-biztosító tör
vénynek, amely minden valószínűség szerint 
a legközelebbi ülésszakban kerül a magyar 
törvényhozás színe elé. Nálunk ezen a té
ren eddig a leglehetetlenebb állapotok ural
kodtak, se törvény, se kúriai döntvény sem
miféle rendszert a balesetek tárgyában való 
ítélkezések körül nem állapítottak meg. Más
képpen fogta fel a munkaadó felelősségét 
és kártérítési kötelezettségét a törvényszék, 
másképpen a tábla, másképpen a kúria. De 
nemcsak az egyes fórumok fogták fel ily 
külömbözőképpen a balesetekből származó 
pereket, de más és más felfogás dívik az 
egyes hatóságoknál is. Megesett, hogy a 
törvényszék bűnösnek mondott ki a vétkes 
gondatlanságból okozott emberölésért egyes 

T A R C Z A. 
Éjszaka.

Későn éjszaka, már túl az éjfélen jött Ju
liska néni, akitől mindnyájan féltünk. Csend
ben, lopva surrant át a gyermekszobán s csak 
Jancsinak, aki látásán iszonyúan elkezdett sírni, 
dugott a paplana alá három darab szentjános
kenyeret. Azután bement a harmadik szobába, 
ahonnan rémesen, szivszaggalóan hallatszott ki 
a mamánk sírása. Az ócska ajándék azonban 
nem tévesztette el hatását: cudarul összevere
kedtünk rajta. Ott hemperegtünk a szoba kö
zepén mind az öten, ütve-harapva egymást. A 
szentjánoskenyér a dulakodásban nyomtalanul 
eltűnt; Zsiga bácsi, a Juliska néni ura pedig 
kijött a zsivajra és megvert bennünket. Többé 
pisszenni sem mertünk. Bebújtunk a takaró alá 
s ott tanakodtunk, hová lehetett a Juliska néni 
szentjánoskenyere. Gyuszi eltüsszentette magát, 
miül aki a nevetését nyomja el és egyszeribe 
feléje irányult a sanda gyanú : ő kerítette meg. 
Nekiestünk volna, hogy megmotozzuk, de nem 
lehetett, mert a Zsiga bácsi még mindig ott si- j 
mogullá hosszú, feliér szakállát az éjjeli mécses 
mellett és a gyér világosságnál egy kis könyv
ben lapozgatott. ;

munkaadókat, s kártérítés fizetésére is Ítélte 
őket, inig a felsőbb bíróság még az anyagi 
fel elősség terhe alól is felmentette őket. Tör
tént persze megfordítva is. Kolozsvárott pél
dául másképpen fogták fel a munkaadó fe
lelősségét, mint Budapesten vagy Pécsett.

Amidőn a törvényhozás a balesetbizto
sítást törvénybe iktatja, ugyanakkor refor
málnia kell a munkaadó erkölcsi felelőssége 
körül való eljárást is.

Nagy hiánya volt a törvénytervezetnek, 
mely a nem befejezett szaktanácskozás elé 
került, hogy abban a földmives munkások
ról nem történt gondoskodás. A földmives 
munkások nálunk tízszer annyian vannak, 
mint az ipari munkások és emellett a túl
nyomó többség sokkal rosszabb anyagi vi
szonyok között él, mint a kisebbség. Mind
azonáltal a balesetek a földmunkásoknál 
aránylag éppen oly gyakoriak, mint az ipari 
munkánál s a falusi embert, ha baleset éri, 
amely a munkára alkalmatlanná teszi, va
lóban nem tehet egyebet, mint hogy kezébe 
veheti a koldusbotot. S mindezeknél fogva 
égetően szükséges az, hogy a földmives mun
kás is biztosittassék ne csak betegség, ha
nem baleset ellen is.

A keresk. minisztériumban a munkás 
betegsegélyző és balesetbiztosító pénztár tár
gyában megtartott szaktanácskozás részben 
segített is a törvényjavaslat ezen hiányán, 
kimondván, hogy saját elhatározásukból a 
földmives munkások is beléphetnek a pénz
tárba, csak azt nem mondották ki, hogy e 
munkásokért a munkaadó ugyanazokat az 
anyagi kötelezettségeket vállalja magára, me
lyeket az ipari munkások munkaadója.

Bandi elnvekkentette magát, mikor Jancsi 
oldalba taszította a hüvelykujjával:

— Zsiga bácsi sir — súgta.
Szinte nevetni való kedvünk támadt volna 

a Zsiga bácsi furcsa kesergésén; de ebben a pil
lanatban kirohant a mamánk, ami édes, jó ma
mánk, szertezilált hajjal, jajveszékelő szóval s 
egymásután ölébe kapott meg letett bennünket 
Közben agyoncsókolta az arcunkat és kőnyei- 
vel nedvesítette még a párnáinkat is. Mikor a 
legkisebbhez, Margithoz ért, azt is fölkapta, ma
gához szorította és fuldokolva mondta :

— Elviszlek magammal .... cl .... el .. . 
drágám . . .

Fölszakitotta az ajtót és kirohant Margit
tal a karján. Kint a konyhában hallottuk, amint 
elsikoltotta magát Veronka, a kis cselédleány, 
s ijedt futásában ledöntött egy cserépedényt. 
Zsiga bácsi pedig a zsebébe tette a kis jegyző
könyvet, dörmögött magában és utána szólt a 
mamánknak:

— Mari te!
Hiába. I.assu, csoszogó léptekkel indult az

után kifelé. A konyha szabálytalan kockakövein 
meg-megakadtak nehézkes csizmái s ilyenkor 
még inkább szaporázta lépteit. Még Juliska néni 
lebbent át a szobán öreges futással, azután csönd

Sokkal nagyobb fontosságot tulajdoní
tunk Darányi Ignác földmivelésügvi minisz
ter azon kijelentésének, hogy a földmives 
munkások betegsegélyezéséről és balesetbiz
tosításáról belátható időn belül törvényja
vaslatot fog benyújtani ő maga is, amely- 
lyel aztán egy csapásra meg lesz oldva ez 
a nagy szociális probléma. Ez a törvény 
egyik legnagyobbszerü, legderekabb intézmé
nyét a modern magyar államnak fogja meg
alapítani.

Itt az ideje, hogy tegyünk valamit a 
népért, melyet a mostoha politikai és gaz
dasági viszonyok miatt eddigelé sok tekin
tetben elhanyagoltak. x.

A nagymihályi polgári iskola ügye.
A nagy fontosságú eszme, mely néhány 

héttel ezelőtt még csak szerény óhajtás alak
jában került felszínre, ma már mint a nagy
közönség nélkülözhetetlen és elengedhetet
len követelménye egyre jobban közeledik 
a megvalósulás felé. A polgári iskola szük
ségességéről, a hozzá fűződő kulturális és 
gazdasági előnyökről ma már mindenki meg 
van győződve s azt lehet mondani, hogy 
a polgári iskola ma már úgyszólván cardi- 
nális programja az egész járás közönségé
nek.

Hogy az eszme egymagában is az ér
deklődök nagy táborát vonzza maga köré, 
azon csodálkozni nem lehet. Képzelhető te
hát, hogy milyen hullámokat ver fel a moz
galom, midőn nemcsak az eszme vonzó 
ereje, hanem egy olyan férfiúnak szava is 
toborozza a híveket, minő Sulyovszky Ist
ván ?

Az ő lelkesedésén, az ő tetterején meg-

lett, borzasztó csönd annak is, aki nem tudta, 
hogy mit jelent.

Az udvarról csak a Néró rémes vonitása 
hallatszott be. Majd panaszos, siró jajgatása 
szelte át a levegőt. Valaki megütötte, hogy hall
gasson el. Nagyot vakkantott s eltakarodott.

Mi moccanni sem mertünk. Nem mertük 
letörölni az arcunkról a mamánk könycit. I’isz- 
szenés nélkül gubbasztottunk, végre is Gyuszi 
szólalt meg suttogó hangon:

— Az édes mamánk megőrült . . .
— Mi az Gyuszi? — szepegte a kis Bandi.
Senki sem felelt. Erzsiké, a Juliska néni 

sánta leánya jött a belső szobából. <) sokat szo
kott velünk játszani, bátran mertünk hozzá szól
ni. Megint Bandi kezdte :

— Erzsiké néni I Miért őrült meg az édes 
mamánk ?

— Hallgass, Bandi! Ugyan már, hogy . . . 
hogy szeretne sírni ...

Akkor hozták vissza a mamát, Zsiga bácsi 
vezette. Még mindig könyezett, de hangtalanul. 
A fejét lecsOggesztve, a földet nézte és a szél
bomlott haját idegesen igazgatta. Átvonszolták 
a szobákon, be oda, ahonnan az előbb félve, 
jajgatva menekült. Ott hallottuk, amint lezuhant 
a földre. A Juliska néni, Zsiga bácsi és Erzsiké 
segítségére siettek En kimásztam az ágyból s

TanIznn\/\/oIz iró"’ ra^z" és festés*eti-szerek nagy vá-
I allKUI ly VCr\, lasztékban Landesman B. könyvkereskedésében.

Lapunk mei 4 oldalra terjed.



törik minden akadály. Az ö fáradhatatlan 
agilitása, városunk érdekei iránti kiapadha
tatlan szeretete önkéntelenül is a mozgalom 
élére állították öt s vezetése alatt a siker 
kimaradhatatlan.

Városunk képviselőtestülete előtt fek
szik a hatalmas memorandum, Sulyovszky 
István kir. tanácsos elaboratuina, inelv meg
kapó vonásokkal ecseteli a mozgalom cél
ját, indító okait, jogosultságát és szükség
szerűségét. E memorandum, — melynek 
szószerinti szövegét alább adjuk, — a leg
közelebbi képviselő testületi gyűlésen fog 
tárgyaltatni s azután küldöttség fogja azt 
a nemzeti kormány elé juttatni.

Minden részletes ismertetés helyett áll
jon itt a legékesebben szóló méltatás: maga 
a memorandum :

Nagyméltöságu vallás és kOzoi.iatásügyi 
Minister Ur!

Közel húsz éve lett annak, hogy Excellentiád 
Nagymihályban (Zemplénvármegyében i óoldogem- 
lékü Gróf Sztáray Antal úr társaságában mint or
szágos pártvezér és közismert taniigybarát szemé
lyesen megfclent minta iskoláink és nagyméretű 
kisdedóvónk kertté átalakított tágas belhelyein és 
váratlan megjelenésére összesereglö tisztelői előtt 
felemelő elösmerésével jutalmazta akkor a város ér
telmiségének lelkesedését, áldozatkészségét és ha- 
zafiságát, melylyel az akkori 1000-re tehető tankö
telesek neveltetéséről ön megadóztatás utján gondos
kodott. Ezen nagy idő óta Nagymihály nagyközség 
lakossága majdnem GtMtO lélekre szaporodott s az 
1905—1906. évről kiadott állami elemi népiskolai 
növendékekről szóló „Értesítő" szerént a tanulók 
száma következőleg szaporodott:

I. Az állami kisdedovodába járt 235 gyermek
II. A Gróf Sztáray kisdedovodába 84

III. Az állami leányiskolába 490
IV. Az állami fiúiskolába 463
V. A gazdasági ismétlőbe 123

VI. Az ipar iskolába 177
Összesen 1572 gyermek 

A vagyont és jövedelmet nélkülöző város lé
pést tartva a nép és tanulók szaporodásával a 60 
ezer koronába kerülő 8 tantermü iskola és 28 ezer 
korona értéket képviselő kisdedóvó számára szer
zett belhelyeken 1898-ban ismét 30 ezer korona ál
dozattal egy 4 tantermes uj elemi iskolát létesített 
s mikor ez sem volt elegendő, drágán bérelt he
lyiségekről gondoskodott, hogy a nagyobbára tót 
anyanyelvű gyermekek neveltetéséről gondoskodjék. 

Hogy hová fejlesztette Nagymihálv város nép
nevelési intézményeit, mutatja a . ' alatt idecsatolt 
értesítő, melynek adata szerint a hittan előadásá
val foglalkozókon kívül a tényleg alkalmazott tan
erők száma 20-ra szaporodott.

Nagymihálv város a 44 községből álló hason
nevű szolgabirói járás központja. Összeépült közsé
günkkel a 2000 lelket számláló és Ung vármegyé
hez tartozó Sztrajnyán kisközség is. melynek lakos
sága kizárólag itt nálunk keresi és találja piacát. 
Ezenfelül Ung vármegyének szobránci és nagyka- 

a ny itva felejtett ajtón kíváncsian kukucskáltam 
be. A padlón véletlenül találtam egy darab szent
jánoskenyeret a Jancsiéból Előbb megörültem 
neki s diadalmasan akartam visszarohanni az I 
ágyba, de ebben a pillanatban megint hallót- I 
tam még kinzóbban sírni a mamát:

— Miért tetted ? . .. miért tetted . . .
— En tudom, miért... — rikácsolta Zsiga 

bácsi izgalomtól zavaros hangon.
— En tudom — ismételte.
A mamánk mintha észretért volna, kiegye

nesedett és parancsolóan nézett az öreg urra, 
majd meg a divánra tekintett, ahol az édes 
apánk aludi, melyen, iszonyú mélyen, ugv hogv 
minderre a szörnyű zajra nem ébredt föl. Ke
zében azt a kis puskát szorongatta, amelyikkel 
agyonlőtte az Encsseyék kóbor kutyáját, a lilék
kel, amelyik mindig a mi csirkéinket dézsmálta.

A mamánk ugv nézett Zsiga bácsira, mint
ha valami feleletet várt volna tőle. Valami kü
lönös, jelentőséges feleletet. Zsiga bácsi azon
ban most már hallgatott, mint az előbb Gvuszi, 
mikor megkaparintotta a Jancsi szentjánoske
nyerét. A Juliska néni nem bízott azonban a 
Zsiga bácsiban. Kivonszolta a mi szobánkba, ta
lán félt, fölkelti heveskedésével apát, aki olyan 
mélyen aludt.

Kint leckéztetni kezdte. Mi örültünk, hogy 

posi járásához tartozó községek majdnem egy har
mada dús terményét itt értékesíti, minden szükség
letét itt nálunk szerzi be és igy városunk előnyös 
fekvése oly élénk forgalmat közvetít, hogy Zemp
lén vármegyének 451 községe között 3-ik helyen 
áll a mi városunk.

.Már most ha arra gondolunk, hogy Nagymi
hály képezi választóvonalát a 2<X) kilométer hossz
fekvésű Zempléni ármegyének, melyen alól a lakos
ság nyelve majdnem kizárólag magyar; tőlünk fel
felé eső nagy vidéken ellenben, fájdalom, ma is 
még tót a nép anyanyelve, úgy bízvást állítani mer
jük, hogy városunk különleges inissiot teljesített a 
múltban s nagy szerep vár reá a jövőben, mert a 
magyarosodás terjesztéseid kapcsolatosan a szerény 
viszonyok közt élő nép általános és intensiv neve
lésével fokozva lesz itt a lakosság munka és kere
setképessége s ezzel rövid időn elérhető a terhet 
viselő nép megelégedése.

A gondviselés kiváló kegyelme, iparkodó jó
zan takarékossággal, kitartó igyekezet és áldozat
készséggel áldotta meg városunk lakosságát s csak 
igy érthető és értékelhető kellőleg azon rendkívüli 
áldozat nagysága, melyet e város minden polgára 
ekkorig a népnevelés oltárára hozott. íme .//’ alatti 
szerint városunk évi költségvetése 70 ezer koronára 
rúg s ezt a nagy terhet 47”/,, pótadó kivetéssel fe
dezzük, mert népnevelési intézményeink látható si
kereiben nemcsak a hozott áldozatok ellenértékét 
ösmerjiik fel, hanem a nagymérvű építkezést, be
települést is eddig követett irányunk helyességének 
kétségtelen bizonyítékául tekintjük.

Egy város, mely kir. járásbirósági, szolgabi- 
rósági székhely, hol van : kir. telekkönyvi hivatal, 
kir. közjegyzöség, kir. adóhivatal, pénzügyőrség, 
vasút, posta- és távírda-állomás, három pénzinté
zet, 80 ágyra berendezett közkórház, miimalom, 
sörgyár, téglagyár, nyomda. 18 tantermes állami 
elemi népiskola, két kisdedóvó, hol asphalt járda, 
villany világítás, kényelmes modern szállodák van
nak s mely városon keresztül a Vác—Kassa—Má- 
ramarosszigeti elsőrendű államát bonyolítja le az 
élénk forgalmat s mely város vasútállomása egye
düli gócpontja s rakodója a félkörben itt húzódó 
hegységek összes faterményeinek, ezen városnak 
kell, hogy fokozottabb igényei, szaporodó köteles
ségei legyenek, mert a népet nevelni, életképessé 
tenni és ott honát, hazáját megszeretni igaz ugyan, 
hogy minden ember kötelessége, de ebben feltétlen 
szükséges az állam támogatása főleg ott, hol az 
akarat és lelkesedés fordított arányban áll az anyagi 
képességgel.

Nagyméltöságu Minister Ur! Büszke önérzet
tel számoltunk be a múltról s jelenünkről. Öntu
datos ny íltsággal hivatkozunk vármegyénk élén álló 
vezérférfiainkra, képviselőinkre. Utalunk Zemplén- 
vármegye közigazgatási Bizottságának többször irá
nyunkban megnyilatkozó azon határozataira, mely
ben a népnevelés terén kifejtett fáradhatlan buzgal
munkat s páratlanul álló áldozatkészségünket elös- 
meröleg méltatta. Ezek kiemelése után igazságunk 
érzetében mély tisztelettel jelentjük be azt, hogy a 
közel 50 ezer lelket számláló gazdag vidék derék 
népének Nagymihály városában máig sincs más in
tézménye, mint az „elemi" iskola és ez pedig a je
lentékeny emelkedés, haladás és üdvös irányú ál
talános törekvés közepette oly kevés, hogy már is 
érezzük ebbeli mulasztásunk sajnálatos következmé
nyeit Az iránt esed, zünk azért Excellentiád előtt:

Méltóztassék Zi mplénvármegye magyarosodá
sának fellegvárát képező Nagymihályban egy négy 
osztályú polgári fiú- és leányiskola felállítása iránt 

az öreget is összeszidja egyszer a Juliska néni, 
aki nagyon szigorú volt velünk mindig s akit 
csak a szentjánosért szerettünk. Az édes apánk 
sohasem hozott egy idő óta szentjánost. Nem 
is igen jött haza. Csak mindig késő éjjel. A ma
mánk emiatt sokat sirt és panaszkodott, hogy 
apa nem alussza ki magát. — Mi most azt 
nem értettük, mi baja lehet neki, mikor apa 
itthon van és olyan jól alszik ? . . .

Juliska néni kérdőre fogta a Zsiga bácsit:
— Maga vén bolond, talán még valami sza

márságot mondana annak a nyomorult asszony
nak ? Nem elég baj lesz az öt kölyökkel.

— Hát ha én nem mondom meg, meg
mondja más ... — duzzogott az öreg.

— Aztán honnan tudna maga valamit ?_
berzenkedett tovább Juliska néni.

— Innen ..,
Egy nagy csattanás, amitől valamennyien 

megrettentünk. Zsiga bácsi csapta az asztalra a 
kis jegyzőkönyvet, amit az imént tanulmányo
zott, amit most a bekecse zsebéből szedett elő.

Juliska néni a könyv után kapott:
— Mi ez?
— Ott volt a díván előtt, kihullott a zse- 

béből.. .
Tehát a papánké a könyv és Zsiga bácsi 

valami csúnyát talált benne. 

intézkedni. Nyerje meg Kegyelmes Ur gyors s nagy
lelkű bölcs intézkedésével egy magas intelligentiáju 
járás közönségét, jutalmazza az önmegadóztatás te
rén már-már kimerült város becsületes és követke
zetes népének három évtizedre terjedő törekvését 
az által, hogv a magyar nemzeti állam megépíté
sének biztosítására őrtűzként egy magyar intézményt 
létesít, itt hol áldva lesz Neve mindenkot emlegetve 
a nélkülözhetlen polgári iskola megteremtőjének.

Fájdalom, a város ma már nem képes uj ter
heket vállalni és viselni, e mellett bizonyít elvisel
hetetlen közterhűnk nagysága : minthogy azonban 
egy cultur intézmény létrejövetelére szerintünk nem 
lehet döntő a mi anyagi erötelenségünk, azért hízva 
reméljük, hogy Excellentiád megokolt beadványunk 
igazának méltánylásával bizton meghozza azt az ál
dozatot, melyet e rohamosan fejlődő város népe ré
gen kiérdemelt, s mit tovább nélkülözni nem képes.

Hazafias mély tisztelettel és rendithetlen hittel 
kérve és várva intézkedését vagyunk

alázatos szolgái:
(Aláírások.)

Előfizetési fellxi-trá,s.
Október hó 1-vel uj előfizetés nyílik lapunkra. 

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

A „Felsó-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
Lapunk múlt heti száma technikai aka

dályok miatt nem jelenhetett meg, miért is t. olva
sóink szives elnézését kérjük.

Áthelyezés. Szoboczky József járási csendőr- 
örsparancsnok hasonló minőségben Gyöngyösre he
lyeztetett át. Szoboczkyban egy kiváló közeget ve
szítünk. akinek a közbiztonság körül nagy érdemei 
vannak. Az ő parancsnoksága alatt tisztult meg az 
egész vidék az oláhcigányoktól és általában a köz
rend minden tekintetben javult. Emellett csendőri 
brutalitásokról, ami gyakori eset, hallani sem le
hetett. Helyébe Kovács János gyöngyösi csendőr
őrmester jön az. itteni őrshöz.

A polgári iskola dologi kiadásainak fe
dezésére gyűjtés indult meg a városban és Wal- 
kovszky Béla városi biró eddigelé e célra már 600 
koronánál nagyobb összeget gyűjtött össze. Meg
vagyunk győződve arról, miszerint a vidék is hozzá 
fog járulni a kulturális cél előmozdításához és a 
polgári iskola fenntartása biztosítva lesz.

— Házvétel. Berger Ernő, a Widder Lázár 
terménykereskedő cég könyvelője örök áron meg
vette Szoboczky József járási csendörőrsparancsnok 
Petöfi-utcai házát.

— Lopott, sikkasztott — mondta Zsiga bá
csi. Szeretője volt, A kasziros frajla a Sturm- 
nál. Hát azért járt az mindig uj kalapban. Meg 
az aranyláncokkal a nyakában. Ez a gazember 
lopta neki a gróf pénzét.

A mamánk jött az Erzsiké karján. Nem is 
látta Zsiga bácsit és Juliska nénit, a kik most 
azon dulakodtak, melyik dugja zsebre a papánk 
jegyzőkönyvét. A mama nem is törődött velük. 
Hozzánk jött, nem sirt. Mosolygott ránk s me
gint csókolt.

Bandika megkérdezte tőle:
— Édes mama, igaz, hogy apa soha töb

bet nem hoz nekünk szentjánost? Apát becsuk
ják mert lopott és mert nem minket szeret?

A mamánkról azt hittük, hogy most sírni 
fog, mert az ostoba Bandi hazugságokat s rost
szál mondott a papáról. A mama azonban csak 
a Zsiga bácsira nézett csúnyán, de annak sem 
szólt, Bandit, akinek a szája eljárt, megcsókolta 
és csak azt mondta:

— Ezentúl édes mamától kell szentjánost 
kérni...

— Es mama jó, mama fog adni sok szent
jánost ...

Pogány Béla.



— A bíróság köréből. Mattyasovszky Mór 
kir. járásbiró szabadságáról visszaérkezvén, átvette 
a hivatal vezetését.

- Birtok parcellázás. Özv. Szirmay Ödönné 
és Dr. Ferenczy Elek nátafalvai 900 hold területű 
birtokukat parcellázás végett Stark Hennán nagy
mihályi lakosnak adták át. A birtok petróci, náta
falvai, szuhai és lesznai gazdáknak 2—3 holdas par
cellákban fog eldaraboltatni.

— Hármas ikrek. Muha Mihály helybeli ci
pész felesége e héten három gyermeknek adott éle
tet. Az újszülöttek azonban másodnapra valameny- 
nyien meghaltak.

— Eljegyzés. Thuránszky Tihamér szalóki 
földbirtokos eljegyezte Mczőssy Annát, tolcsvai Me- 
zössy Gusztáv és neje, szül. Koczogh Zsuzsanna 
leányát.

Halász Pál bodrogkisfaludi körjegyző jegyet 
váltott Kron Lujza kisasszonynyal Ungváron.

— Főúri esküvő. Futaki Hadik Béla gróf, 
Zemplén vármegye volt főispánja holnap esküszik 
hűséget a budavári Mátyás-templomban Pallavicini 
Stefánia őrgrófnőnek, Pallavicini Ede őrgróf v. b. 
t. t., cs. és kir. kamarás, főrendiházi tag és neje, 
székhelyi Mailáth Etelka csillagkeresztes és palota
hölgy leányának.

— Kinevezés. Zemplénvármegye főispánja a 
homonnai közkórház alorvosává Dr. Balázs Béla 
budapesti gyakorló orvost nevezte ki.

— Szesz szabadraktár. A pénzügyi minisz
ter Fuchs Lázár nagymihályi lakosnak megengedte, 
hogy a városban egy szesz szabad raktárt állíthas
son fel. Ezzel eleje lesz véve a Galíciából történt 
szesz behozatalnak, amely körülmény mezőgazda
sági gyárainknak csak előnyére fog szolgálni. Nem 
mulaszthatjuk el kiemelni már ezúttal is, miszerint 
a raktár helyiségei csak a város kültelkein építhe
tők, nem engedhető ugyanis meg, hogy nagyobb 
mennyiségű szesz a város belterületén raktároztas- 
sék el.

Országos vásár. A legközelebbi országos 
vásár Nagymihályban október hó 15. és 16-án fog 
megtartatni.

— 5667. E hó 20-án volt izraelita polgártár
sainknak újéve és a világ fennállása óta számítá
suk szerint az 5667-ik esztendő. Szombaton lesz 
a zsidók legnagyobb ünnepe, Jomkipur, amely na
pot az egész világon nagy ünnepélyességgel szok
tak megtartani. Az üzleti forgalom széles e földön 
szünetel, a tőzsdék és bankok zárva vannak és a 
hívek a legnagyobb ájtatosságok közepette bünbo- 
csánatért könyörögnek a királyok királyához, a Min
denhatóhoz.

— Az átjáró hldacskák a Kossuth Lajos ut
cában annyira megromlottak, hogy esténkint az át
kelés veszélyessé válhatik és csak véletlen, hogy ed- 
digelé komolyabb baleset nem történt. Az elöljáró
ságnak sürgős teendője, hogy a városi hidacskákat 
javíttassa ki, a háztulajdonosokat pedig utasítsa, 
hogy rendes átkelésü hidacskákról gondoskodjanak.

— A kaszinó egyesület helyiségei immár tel
jesen készek és a jövő héten újonnan berendezve 
a tagoknak rendelkezésére fognak bocsájtatni. A 
választmány legutóbbi gyűlésén koronát sza
vazott meg uj bútorokra, amelyek már meg is vá
sároltattak.

Uj építkezés. Uhetyszky József az And- 
rássy Dénes utcában egy szép utcai házat-épittet. 
Egy-két év ntulva a vasutig az egész utca ki lesz 
építve.

— A nagymihályi sörgyár részvénytársa
ságra a részvényjegyzés, mint értesülünk, eredmény
nyel járt, amennyiben eddig már (MM) ezer koronán 
felüli összeg lett jegyezve és bizonyosra vehető, 
hogy a hiányzó KM) ezer korona is jegyezve lesz. 
Az alapítók az alakuló közgyűlést október hó első 
felében fogják összehívni.

— Rákóczy hamvai október havában fognak 
a messze távolból Kassára szállíttatni. A vármegye 
közönsége felirattal fordult a kormányhoz, hogy a 
nagy fejedelem hamvai Ujhclyen át szállíttassanak 
Kassára. Zemplénvármegyéhen, Újhelyiül 3 kilomé
ternyire, Borsiban született Rákóczy, Ujhclyhen járta 
az iskolákat, s a megye joggal megkívánhatja, hogy 
nagy fiának porai szülőföldjén át szállíttassanak 
utolsó útjukra. A vármegye közönsége méltó pom
pával készül a fogadásra es nincsen kétség abban, 
hogy a kormány a törvényhatóság kérelmét telje
síteni fogja.

— Uj törvényhatósági bizottsági tagok. 
A vármegye igazoló választmánya városunkból 
Horváth Sándor terménykereskedőt és Roittsinszky 
Ágoston kereskedőt mint legtöbb adót fizetőket a 
vármegye törvényhatósági bizottsági tagjai közé 
felvette.

— Havazás. Az időjárás állandóan hideg, oly 
annyira, hogy a lakásokban már fűteni kell, sőt 
kedden a délutáni órákban már havazni is kezdett 
a városban. A hegyek között különben már több 
helyen hórétegekre lehet akadni.

— A gör. kath. templom tornyát most új
ból fedik és a derék ácsok megbotránkoznak a fő
ajtó előtt díszelgő gyászos emlékezetű kétfejű sas 
láttára. Sajnos, hogy az egyházi hatóság még nem 
latta elérkezettnek az időt, hogy a város e szégye
nét helyéről eltávolítsa, pedig elöbb-utóbb kényte
len lesz azt megtenni. Csakhogy akkor az a színe
zete lesz a dolognak, hogy az egy házi hatóságot 
egy hazafias tény re kény szeritették. Bizony Nagy
váradon tatarozás közben eltávolították a gör. kath. 
templomról a kétfejíi sast és a templom nem esett 
össze. A nagymihályi görög katholikusoknak sem 
kell ettől félniük és csak bátran előre, k*  a szégyen
madárral !

— Kender áztatás. Minden községben ken
deráztató helynek kell lenni, miután tudvalevő, hogy 
a kender a vizet megfertőzi. Nagymihályon bizony 
e célra hely nincsen kijelölve és a vasút mentén 
fekvő árokban áztatják a kendert, ami felette egész
ségtelen. Az elöljáróság bizonyára véget fog e visz- 
szás körülménynek vetni.

— Pályázati hirdetmény. A nagymihályi kir. 
posta-táv. hivatal és alkalmazottai részére folyó téli 
idényben körülbelül 160 köbméter fa szükségelte
tik, melynek szállítására a fenti hivatal pályázatot 
hirdet. A pályázati feltételek megtudhatók a hely
beli kir. posta-táv. hivatalnál.

— A kassa ungvári automobil még csak 
próbajáratokat folytat és úgy látszik a rendes köz
lekedés még nem egyhamar fog kezdődni. Legalább 
erre vall azon körülmény, hogy a vállalat eddig a 
közlekedésről semmiféle értesítést még ki nem bo
csátott.

— A gondatlanság áldozata. Szabó János 
vasúti őr e hó 17-én Lupkov és Vidrány állomá
sok között — saját bevallása szerint — vigyázat
lanságból oly szerencsétlenül került a vasút alá, 
hogy a kerekek jobb karját lemetszették és bal felső 
testét teljesen összezúzták. A homonnai közkórház
ban, hová kezelés végett beszállították, borzasztó 
kínok között kiszenvedett.

— Halálozás, id. Pajor Bertalan nyugdíja
zott körjegyző f. hó 15-én 62 éves korában Vin- 
nán meghalt. Temetése óriási részvét mellett 17-én 
ment végbe.

— Értesítés. P< >sta és távírda segédtisztekké 
kiképzés céljából a in. kir. posta-, távírda- és táv
beszélő-hivatalokhoz IIMMi. évben a kassai igazga
tóság kerületébe 20 növendék vétetik fel. Felvétel
ért azon magyar honos ifjak pályázhatnak, kik a 
magyar nyelvet szóban és írásban bírják, továbbá 
a középiskola IV. vagy ezzel egyenrangú más is
kola megfelelő osztályát sikerrel végezték, 14 éves
nél nem fiatalabbak és Ki évesnél nem idősebbek. 
A pályázati hirdetmény és azon hivatalok névjegy
zéke, melyekhez növendékek felvehetők, a helybeli 
postahivatalban vannak közszemlére kifüggesztve. 
Felvételért f. évi hktóber h<> 10-ig lehet folyamodni.

Szolgálati jubileum. Knoblauch Sándor 
a Clayton és Schuttleworth mezőgazdasági gép
gyári cég igazgatója legutóbb e cégnél való műkö
désének 40 éves jubileumát ünnepelte. A cég sze
mélyzete a jubiláló!, ki úgy mint eddig, tovább is 
a megszokott pontossággal es lelkiismeretességgel 
látja el ügyeit, ez alkalomb a a legszivélyesehben 
üdvözölte.

— Ideggyöngeség és ingerlékenység min
den erőltetett munkálkodó embernél, mint sok gyer
mek vérszegénysége Dr. \\\ igl F. (München) sze
rint nem ritkán a gyarmatk ivé mindennapi élve
zetétől származik. Kis adagok is, mint a milyene
ket a szokásos tejes-kávéban használunk, hátrányo
sak a szervezetre. Amellett még tekintetbe veendő 
hogy épen az olcsóbb kávéfajok tartalmazzák a leg
több koffeint; tehát a legkárosabb hatásúak is. 
Továbbá a gyarmatkávénak semmi tápértéke nin
csen és a szeszes italokhoz hasonlótan csak pilla
natnyi ingert okoz s végül az- erők teljes elernye
déséhez vezet. Azért ajánlatos a gyarmatkávét so
hasem Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé dús pót
lása nélkül inni, mely nevezett káros hatásokat lé

nyegesen csökkenti. Gyermekeknek, szív, gyomor 
és idegbajosokni it csakis a tiszta Kathreinert volna 
szabad inni, mely fűszeres kávéizzel bir. táplálói és 
vérképző. Hangsúlyozzuk azonban a bevásárlásnál 
a sok értéktelen utánzatok miatt, a „Kathreiner" 
nevet és csakis zárt eredeti csomagokat fogadjunk 
el Kneipp páter védjegygyei.

— 10.000. Október 2-án jelenik meg a Pesti 
Hírlapnak alapítása óta a tízezredik száma. Ez a 
szám 28 esztendőt jelent, egy lap életében jelentős 
időhatárt, újabb olvasó-nemzedéket. Es a Pesti Hír
lap régibb s újabb nemzedéknél egyaránt népszerű 
maradt és ma hazánk legelterjedtebb, legolvasottabb 
legkedveltebb napilapja. Mert radikálisan szabadel
vű, szókimondói és független újság volt mindig: 
mert három évtizeden át mindig a legjelesebb írói 
és hirlapirói gárdát látta munkatársai sorában és 
mert azonkívül, hogy napról-napra a legnagyobb 
terjedelemben jelenik meg, más napilapokat felül
múlva. az előfizetőket különféle előnyökben is ré
szesíti. — A második tízezer szám első időszakára 
Eötvös Károly, Gárdonyi Géza, Tóth Béla és Bróidy 
Sándor tollából Ígér a szerkesztőség tárcákat és re
gényeket. Az HM)'. évre szólói Naptár, melyet min
den október 1-vel belépő uj előfizető is megkap in
gyen. karácsonyi ajándékul, több közhasznú rovat
tal bővítve és 32 képes oldallal fog megjelenni. A 
Divat-Szalont, Szabóné-Nogáll Janka jeles divatlap
ját a Pesti Hírlap előfizetői féláron kapják. z\ Pesti 
Hírlap ára egy hóra 2 K 40 f.. negyedévre 7 K, 
a Divat-Szalonnal együtt !) korona. (A Pesti Hírlap 
kiadóhivatala: Budapest, V., Váci-körut 78.)

A Pesti Napló Idei ajándéka, az HMMi. 
évi karácsonyi albuma kiállítása fényével felül fogja 
múlni a megelőző évi kiadványokat. Minden kötet 
kiilömb volt az előzőnél, pedig azok az előző kö
tetek is egytöl-egyig remek diszmüvek voltak. A 
Pesti Napló) idei ajándékköny ve Rákóczi Album lesz. 
Javairók fogjak meginti a nagy szabadságharc ele
ven krónikáját. Es meg fog szólalni ebben a kö
tetben ti kor költészete és izzó) muzsikája. Nagy
szabású festmények, elsőrangú illusztrációk, kiválót 
mesterek alkotásai diszitik majd e müvet. S a mü- 
lapokon kívül a sokszorosítót művészet egész sor 
több színnyomású képben fog remekelni. E díszes 
tartalomhoz méltó lesz a keret. Bekötését a magyar 
iparművészet elsőrangú mesterére bízzák. Ezt az uj 
páratlan diszii ajándékot megkapja a Pesti Naplót 
állandót előfizetőin kívül minden uj előfizető is. aki 
mostantol kezdve egy évre megszakítás nélkül a 
Pesti Naplóra előfizet, illetve aki karácsonyig leg
alább egy félévi dijat befizet és egy további félévi 
előfizetésre magát kötelezi. Az előfizetés fél- és ne
gyedévenként, sőt havonta is eszközölhető s kívá
natra külön értesítést küld a módozatokra vonat
kozólag a Pesti Napló) kiadóhivatala Budapesten, 
VI. kér. Andrássy-ut 27. sz.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József. 
KiailóhivatZli művezető : Zándal Jósmí.

Hirdetések.
Bútorozott szobát
keresek a Rákóczi-utca közelében. Cziin a 
kiadóhivatalban. • ••••••••••

Mathiász József helybeli szőlőtelepén f. 
hó 27-tól kezdve

Szinye-Lipóczi 
Lithion-forrás 

Salvator “ 
húgyhólyag*  és köszvénybántalmak ellen,húgy- 

dara és vizalati nehézségeknél, a exnkros húgyárnál, 
továbbá a légző és emésztési szervek hurutainál. 

Hú^yhajtó hatású I
Yasaaatas! KAnnyen anétithatA! OalraaratM!

Kapható áfvánpi'izkrrffkfdrKtkhfn ram a 
Salrator-forrát iftitgalótdgdttál r'parfaa*.

csemege-szöllö
1 ■ ■■ ~*  kapható, még pedig :

Tiszta muskotály kilója ________60 fii.
Vegyes csemege szőllő _  50 fii.
Téli csemege szőllő „.......... 60 fii.

tanulóul felvétetik
DAI Á7Q 1 A inC fűszer-és csemege-üzletébenDALAáo LAJUbNAÜYM|(iÁLVÜN......... ..
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MAGYARORSZÁGI KÖZPONT: 
T ETERNIT MŰVEK 

HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. ahdrássy-út33.

Elár'acitó hely:

Brügler Lajos Nagymihály,
Lutwak és Klinghofer Homonna.

\ an szerencsém a n. é. közönségei
tisztelettel értesíteni. hogv Nagvinihá-

denben megfelelő

m u h e I v t

nyitottam, hol minden e szakba vágó munkák a legdi

a n. é. közönséget pontos és lelkiismeretes kiszolgálásról
eleve is biztosítom, szives pártfogását kérve.■ vagyok

tisztelettel Kirnág János.

KIRNAG JÁNOS
férfi-ruha keszito

NAGYMIHALYON. Kolozsváry-fele házban.

lyon, az újonnan épült Kolozsvárv-féle
házban egy a modern igen veknek min

FERFI-RUHA KÉSZÍTŐ

vatosabb és legizlésesebb kivitelben készíttetnek. Midőn

aczél-ekék, 2-
egyéb gazdasági gépek.
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CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budapest, V’’doxl»körűt 03,

Altat a lefJuUnyosatb írak mellett ajinltatnak:

Locomobil és gőz cséplőgépek,
•zalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere • cséplők, 
tlsztlwrosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek 

azénagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. 
kapálók, szecakavágók, répavágók, kukorlcza- 

morzsolók. darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
és 3-vasu okék és minden

Goldstein Jakab
................................ templom- és szobafestő ♦<•••?•••••.

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

festői és tapétázó munkát
valamint ablak- és ajtó-mázolást, czimfestést és minden e 
szakim vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

árak mellett. — —

*
festékkereskedésemben

mindennemű borostyánkö-máz szobapadlók 
fényes és tartós befestésére. száraz- és 
olaifestékek. firneisz. terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst bronz, úgyszintén minden
nemű festék-különlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.
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GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utcza 62. szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű 

ablakredőnyök 
(rolletták) a legjobbak, legturlósabbak és 
zzzz= ezáltal a legolcsóbbak. ~~
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral ellátott regi redőnyök jutányosán aladttat 

r» nak át önműködő szerkezetüekre
Elvállalom továbbá egész épületek üvegezését, egyszerű, solin, 
homályos, miniázott, színes, reezés és tükör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehető minőségben. 

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

Jótállás:

Va7Dt*C7n  * Minden darab „Schieht1*-szappan  
fCtvIOfcU • tissta és ment káros alkatrészektől.

Schicht-szappan!
(.Szarvas*  vagy .Kulcs**  szappan)

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 
részére. —■ - -

25.000 koronát fizet SCHICHTGYÖBGY cég Aussigban 
bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht 
névvel valamely káros keveréket tartalmaz. . . .

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZU TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
K/om. Landetuian B. könyvnyomdájában


