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Üres vészkiáltások.
Még erőszakkal sem sikerülne a közfi

gyelmet az agrár mozgalmaktól elterelni. II 
a parasztok nem mozognak is, lm el-eliilnek 
is a falvakban az agitáció hullámai, de nem 
nyugszik az Omge, amely folytonosan napi
renden tartja ezt a kérdést, s valósággal zak
lató nyugtalanságot visz a közvéleménybe. ! 
szűnni nem akaró vészkiáltásaival. Aki nem 
ismerős a magyar viszonyokkal, azt hihetne, 
hogy a nagy magyar alföld véres népláza 1 
dások színhelye s nemcsak hogy az aratók, 
de a földbirtokosok, a kabátos osztály élete 
sincsen biztonságban; okvetlen ezt az im
pressziót kell, hogy keltsék az Omge fékte
len rémlátásai és a páni rettegés, amelylyel 
az agrármozgalomról adnak hirt a világnak.

Azok az erőszakos rendszabályok, me
lyeket az Országos Magyar Gazdasági Egye
sület az agrár mozgalommal szemben sürget, 
megvalósításuk valósággal felforgatnák jog
rendünket és megrendítenék minden hitün
ket szabadsági intézményeink biztonságában, 
melyekért pedig sok vért hullattak el apáink. 
Bármennyire nagyratartsuk és megbecsüljük 
is az ország lakosságának gerincét, a föld
birtokos osztályt, bármennyire tudatában is 
vagyunk annak, hogy ez az osztály van első 
sorban hivatva a magyar nép vezetési re, azt 
soha el nem fogjuk ismerni, hogy igaza van 
az Omgének akkor, amikor busz filléres nap
számemelési követelések miatt felakarják dúlni 
a jogrendet és a közszabadságokat!

Tudjuk azt, hogy nehéz manapság a

T A R C Z A.
Az igazgató.

Vámos, az öreg színigazgató szokott pana
szos hangján szólalt meg:

— A legnagyobb csodák közé tartozik, ha 
a színigazgató eléri az átlagos emberi kort. Miért? 
Azért, mert primadonnák vannak. A primadonna 
több pusztítást visz véghez az igazgató szerve
zetén, mint például egy tüdőhurut vagy vese
lob. Erre kész vagyok letenni az esküt Isten és 
ember előtt.

Figyelmeztettük az öreget, hogy kissé tú
loz. De ő mosolygott megjegyzésünkön. Bána
tosan, keserűen mosolygott, mint aki ideáljait 
temeti s nem bízik abban, hogy azok feltámad
nak. — Mit tudtok ti? — kérdezte és szokása 
szerint maga válaszolt a kérdésére.

— Csak egy esetet említek, a Mili cselét. 
Kántor Milinek hívták azt a primadonnát, kit 
én fedeztem fel, azaz nem is én, hanem a tár
sulati szolgám, akinek a szeretője volt. Mikor 
a karmester megpróbálta a hangját, lámpalázba 
esett. Nem a Mili, hanem a karmester. Majd le- ' 
szédült a zongora mellől. Konstatálta, hogy hang- 
terjedelme három oktáv. Egyenletes, fénylő, ] 
csengő mindenütt. Ezzel a hanggal, mondotta, 
meg lehet hódítani a világot egymásután. Nos, 
folytatta az igazgató, szerződtettem, taníttattam 
és két év múlva primadonna lett belőle. Na
gyon is kész. Egv rigolyája sem hiányzott. így i 
énekelte Szép Helénát, ahogy akarta. Amellett 

földbirtokos osztály helyzete. Az amerikai 
verseny, a német mezőgazdasági vámok, a 
papiros búza, a nyomasztó, k'izg izdasági hely
zet egytől egyig megnehezítik földbirtoko
sai.ik helyzetét és amidőn mindehhez hozzá
járul a munkásság agresszív szervezkedése, 
a folytonos törekvés a munkabérek Iblcsigá 
zására, e szituáció valóiban válságosnak tű
nik fel. Azonban válságos helyzetben nem 
egyszer voltak már nálunk nemcsak osztá
lyok, hanem maga az ország is, de az ilyen 
válságoknak a megoldási módja nem az, hogy 
végiggázoljunk hazánkfiain. Ha többet kér 
munkájáért a munkás, ehhez joga van. ezt 
a jogát még a régi időben sem korlátozták. 
Van törvény elég, amely a munkaadójogait 
a munkással szemben megvédelmezi, sót ne 
tagadjuk, hogy kivételes törvéilv is van. olyan 
amilyet a nyugaton nem igen találunk. Ért
jük ezalatt a mezőgazdasági munkás és cse
lédtörvényt. Elvégre jogilag az a mezőgaz
dasági munkás éppen olyan szabad ember, 
mint a legbüszkébb mágnás. Mindebből az 
következik, hogy nem erőszakos rendszabá
lyokra és nem munkás statáriumokra van 
szükség', hanem kölcsönös engedék-m ségre 
és békés megállapodásra, az egymás jogainak 
respektálására. A hazának nemese k mágná
sokra és birtokosokra, hanem munkásokra is 
szüksége vau s ezeket drákói rendszabályok
kal eltiporni bűn lenne, végzetes bűn!

Számoljanak le a mi földbirtokosaink az
zal, hogy ebben a korszakban rohanvást nő
nek a munkások igényei, amelyeket szucees-

I olyan tudatlan volt, mint ausztráliai benszülölt 
Egy darabban azt kellett neki mondani: >Isten 

| veled Madrid!« A próbán rárivalt az ügyelőre:
— Hol van az a Madrid? Ki játssza ? Es 

miért nincs a próbán? Ha én el tudok jönni, 
ő is itt tarthatja az orrát!

Alig tudtuk vele megértetni, hogy Spanyol
ország fővárosa nem jöhet el Kecskemétre pró
bálni. De a színpadon helyt állt. Szép volt és 
csupa szív és tűz. Sohasem láttam banálisnak. 
Valami érdekes eredetiséget tudott minden sze
repbe belevinni. A közönség homolt utána. Star 
lett s ezt ő nagyon jól tudta. Minden alkalom
mal a legkíméletesebb modorban hányta sze
mbúkra, ha ő nem játszik, üres házak vannak.

— Adhatjátok — mondotta — filyliringós 
lityiénél, ha én nem játszom, nem jön a közön
ség. — Filyliringós fityfene alatt a Bánk bánt 
s a többi hazafias drámákat értette. A drámai 
színészek morogva tűrték a súlyos sértéseket. 
Végre is tudták, hogy Mili keres pénzt nekik. 
S ez a tudat keserít, lesújtó volt .... Egyszer 
aztán az történt, hogy Mili megszökött. Pardon, 
rosszul fejeztem ki magamat: Megszöktette egy 
főhadnagygyal magát, nem is huszár, hanem 
bakafőhadnagygyal. Azt hiszitek, hogy szerette ? 
Dehogy. Az egész szökés hatalmi kérdésből szár
mazott. A főhadnagy nem Milinek, hanem a má
sodénekesnőnek udvarolt.

Ez sértette az önérzetét. Előszedte összes 
csábitól eszközeit s harmadnapra megszöktette 
magát. Abban a pillanatban nem gondolt sem 
hírnévre, sem a társulat sorsára, csak a pilla

sive teljesíteni is kel) a mai nagy drágaság
ban. Ezeket a küzdelmeket, amelyek ma ná
lunk napirenden vannak, végigharcolták már 
mindenütt a müveit nyugaton, de sehol sem 
jutott eszébe a munkaadóknak a szervezkedő 
munkásságot eltiporni, kiüldözni. x.

Szomorú tünetek.
A függetlenségi párt utolsó értekezle

tén napvilágra jutott közhangulat szomorú 
tüneteket árul el és bizonyíték arra, hogy 
a mai lüggetlenségi-párt olyan messze van 

| Kossuth Lajos elveitől, mint ama bizonyos 
I Makó Jeruzsálemtől.

A függetlenségi-párt utolsói értekezle
tén napvilágra jutott hangulat szomorú bi
zonyítéka annak, hogy mégis csak van 
alapja azon, többnyire darabont-forrásból 
szárnyra kelt gyanúnak, hogy a mai füg
getlenségi és 48-as párt nem ama nagy 
idők elveinek a letéteményese, hanem csu
pán egy uralomra szert tett oly egyének 
összev erődese, kik a függetlenségi elvek 
dicső lobogóját csak cégérnek tekintik, alap
jában pedig reakcionarius velleitásokkal sza
turált s az egyenlőség, testvériség magasz
tos s a párt programjának sarkalatos téte
leit képező elveknek nyílt ellenségei.

Mi egyebet jelentsen a fajmagyar és 
a nem fajmagyar közti distinkció ? Nagy 
Dezső és Készíts Antal honatyák, dacára 
annak, hogy nemrégen még a lehazaáru- 
lóizott szabadelvüpárthoz tartoztak, ma már 

I fajmagyarok s Ballagi-Bloch professzor ur

natnyi sikerre. Mondom, rettenetes tempera
mentum volt. De a mi helyzetünk is rettenetes 
lett. Primadonna nélkül maradiunk. Ereztem 
hogy itt gyorsan kell tenni valamit. Utánajár
tam s megtudtam, hogy a főhadnagy egv heti 
szabadságot kért és Kaposvárra utazott. Utána 
utaztam, másnap Kaposvárt voltam s hamaro
san kifürkésztem, hogy a szökevények a Korona
szállóban laknak. Én is ott vettem szállást. Este 
az étterem ajtajában sikerült megcsípni a fő
hadnagyot. Nagyon derék szőke fiú volt. Valami 
báró. Becipeltem a szobámba és ott egv nagy 
drámai jelenést rögtönöztem. Lefestettem hely
zetünket. Kértem, könyörögtem, fenyegetőztem.

— Ha vissza nem adja nekünk, koldus
botra juttat. Negyven ember megy koldulni tél- 
viz idején, fagyban, hóban.

— El is felejtettem, hogy már rég kita
vaszodott. A főhadnagy se vette észre. Nagyon 
meg volt indulva s mindenre hajlandónak Ígér
kezett.

— De mit tegyek? Hogy csináljam .'
— Hogy ? Megmondom. Utazzék el vala

hová. Szökjön meg . . .
— De kérem ...
— Kérem, kérem, est inodus in rebus.
— Ne beszéljen rébuszokban, rivalt rám, 

mondja egyszerűen, hogy mit legyek?
— Nos, a következő tanácsot adtam neki : 

írja meg néhány sorban, hogy felső helyről pa
rancsot kapott fontos katonai küldetésben cl- 

i utazni. írja, hogy nagyon sajnálja, sth.
— Jó, mondotta a főhadnagy, megteszem.

Lapunk tusi azáma k oldalra terjed.



is az, s valaki, aki egész életét önzetlenül 
a függetlenségi elvek szolgálatában töltötte, 
de mert v életlenségből más templomban 
imádja istenét, nem az ? Szomorú dolog 
biz' az. liogv a függetlenségi párt értekez
letén az ilyen kiruccanás::. ' helye van s 
az illető képviselőnek hajaszáki sem görbiii 
meg, mig Benedek Jánost, ezt az ideális 
lelkületű s a függetlenségi eszmék szolgá
latában nagy érdemeket szerzett, jeles fér
fiút. a miért egv nem fajmagyar demokrata 
vezér községi táborához tartozott, a railika 
lis függetlenségi párt száműzi kebeléből '

Mindazonáltal, mi. a kik a független 
ségi eszmékhez testestől-lelkestől ragaszko
dunk, nem esünk kétségbe a függetlenségi 
párt jövője felett s nem adjuk fel remé
nyünket a tekintetben, hogy a független
ségi párt nem fog a reakció vizein tovább 
evezni, mert eszünkbe jut nagynevű vezé
rünk. Kossuth Ferenciek ama mondása, 
mely szerint a függetlenségi pártot, ha 
mindjárt vannak is kebelében reakciós ele
mek. nem kell félteni, mivel a független
ségi eszmék olyanok, mint a tenger vize, 
a mely dacára annak, hogy mindenféle más 
vizek folynak belé, mégsem változtatja meg 
sós izét. Éppen ily enek Kossuth sze
rint — a függetlenségi eszmék, a mely eknek 
szabadelv őségén egy-egy reakciós kurjantás 
nem változtat. Adja Isten, hogv úgy legven!

S. S.

Olvasóinkhoz!
.4 .Felső-Zemplén’ 1907. január hó elsejé

vel XII. évfolyamába lepett Tizenkét <■: óta szol
gálja híven és lelkiismeretesen városunk és vidé
kének közügyéit, jövőben is előbbi programmunk- 
hoz híven egész lelkesedéssel szándékozik a köz
érdeket szolgálni, hazafiságot, műveltséget, anyagi 
és szellemi kultúrát terjeszteni s előmozdítani.

Helyi ügyeink istápolása. azoknak felszínen 
tartása fogja különösen célunkat képezni s füg
getlen véleményünk nyilvánításában és a tények 
megítélésében feszélyezve soha nem leszünk. Ki
fogunk tartani minden téren bátran.

S ha érdemszámba fog vetetni működésünk, 
ebből az oroszlánrész közönségünket illeti, mely
nek minden tényezője közrehatott munkásságunk

De mit ifjak, hogy hová utazom, mert az a nő 
képes utánam utazni.

— Hová'.’ Hm! írja egyszerűen, hogy Hal- j 
timoréha.

— Haitimore? Hol is van az?
Egyikünknek se jutott eszébe. De az mel- , 

lékes. A derék katona hősiesen, halálmegvetés
sel irta meg a levelet s az esti vonattal el is 
utazott. Persze nem Baltimoréba.

— Mikor Mili — folytatta az igazgató — 
a kritikus sorokat elolvasta, mindössze annvi 
rendelkezést lelt, hogy a vacsora! hozzák fel a 
szobájába Én csak másnap reggel köp, gtattaui 
nála. O- nle f ömmel ugrott a nyakamba.

— Éppen most gondoltam magára.
Jóízűen kacagott. En is nevettem. — No 

csakhogy eszébe jutottam én is — mondottam 
s leültem, hogy vele reggelizzem A reggelizés 
után, mintha absolute semmi se történt vo! iá. 
csomagolt es tudakolta, hogy mikor utazunk. 
Harmadnap már fel is lépell újra. Csak ugv 
vágta ki a magas hangokat. A kaland semmi 
nyomolt sem hagyott se a lelkén, se a torkán. 
Félig már el is felejtette. De egy hét múlva 
mégis eszébe jutott. Az öltöző előtt találkozott 
velem s rám hajolt. Azt súgta a fülembe, bogi 
levelet kapott.

— Baltimoréból ? — kérdeztem
— Persze hogy onnan. De ne szóljon róla 

senkinek.
Megígértem. Aztán a sülyedőbe mentem, 

hogy szabadon kikacagjam magamat.
Zöldi Márton. 

kifejte iében. Mi csak kötelességet teljesítünk, m: 
dón a közvélemény szócsövévé szegődünk.

S midőn a nagyérdemű közönséget arra kér
jük. hogy mint eddig a jövőben is pártolja la
punka .fogadja ezt ezentúl is szívesen, kérelmünk 
egybe odairányul, miszerint az anyagi támoga
tást s ■ .vonja meg tolunk, lévén az egyik telte
idé a mák. hogy kötelezettségeinknek képesek le
gyünk eleget tenni.

Dr. Kállai József.

VEGYES HÍREK

CZIBUR BERTALANNÁ.

A sors keze nem kegyelmez: elragadta szerető 
férjé oldaláról a hű hitestársat, elvette a jó testvért, 
városunk társadalmának büszkeségét, az egyszerű, 
de igaz magyar nőt, a női erények példányképét, 
a szegények jóltevöjét. Czibur Bertalanná nincs 
többé! A nemes úrnő tűzhelye a boldogság és sze
retet tanyája volt, fáradhatatlan munkásság lelke
sítette minden tettében s talán e munkásság s jó 
szive segítette a különben is gyengélkedő úrnőt be
tegágyába. hol kínjaitól váltotta meg a halál. Jó 
szive tettekben oly sokszor nyilvánult, csak egyet, 
az utolsót . . . Beteg, igen beteg volt már, kihűlt 
kezéből a tű, beteg tagjai ellankadtak, de csak varrta 
a ruhácskákat, melyeket az iskolás gyermekeknek 
szánt, környezete kímélésre intette, de ki nem adta 
kezéből munkáját, ö maga végezte azt el s e ru
hácskákból 25 iskolás gyermeknek juttatott téli me
leg takarót. .Megszűnt dobogni e jó szív őrökre!

Fájó e tudat mindnyájunkra s igaz részvéttel 
fordulunk e csapás által mélyen sújtott szeretett 
képviselőnkhöz: adjon neki az. Ég elég erőt nagy 
fájdalma elviselésére.

A drága halott emléke élni fog közöttünk!

A gyászoló család a következő jelentést adta 
ki: Czibur Bertalan. Hönsch Dezső és neje született 
Karvázy Ilona, gyermekeik: Ilona, .Mariska, Dezső, 
Gyula, özv. Madarász l.ajosné szül. Hönsch Janka. 
Hönsch .Miklós és nqje s’ül. Suttka Gizella, gyer
mekeik : .Miklós. Gizi. l.aczi, úgy a maguk, valamint 
testvérei és a kiterjedt rokonság nevében is fájda
lomtól megtört szívvel jelentik a legjobb hitves, test
vér és nagynéni Czibur Bertalanná szül. Hönsch 
Ida f. évi január hó 16-án reggel 4 órakor, életé
nek 56. boldog házasságának 38-ik évében történt 
gyászos elhunytat. A boldogult földi maradványai 
f. hó 18-án délelőtt 1012 órakor fognak az ág. ev. 
egyház szertartásai szerint a nagymihályi sirkertbe 
örök nyugalomra tetetni. Nagymihály, 1907. jan. 16. 
Áldás és béke lengjen drága porai felett I

A nagymihályi kereskedelmi és hitel
bank részvénytársaságnak lapunk mai számában 
közzétett 1906. évi zárszámadása ezen intézet és 
összes üzletágainak erős emelkedését mutatja. Az 
intézet a múlt évben 13545 drb váltót 8,021.300 
K 61 f összértékben leszámítolt. Tárczaállománya 
az év végén 2,737.829 K 74 f. Az összes künn- 
lévőségek 441.000 koronával gyarapodtak. A ta- 
karekbetéti állománya 1,650,469 K 58 f, egyéb hi
telezők 196.315 K 39 f. A tiszta nyeremény, mely 
a közgyűlés rendelkezésére áll. daczára az egész 
éven .it tartott felette kedvezőtlen pénzvisszonvok- 
nak 79,621 K <18 f. Az igazgatóság a közgyűlés
nek javasolni fogja, hogy az ezidei osztalék '25 
koronában állapítsa meg, tehát 5 koronával ma
gasabbat az előző évinél. A tartalékalap '27.500 
kort nával dotáltatik. mig jövő évi számlára 5200 
á átv tel eszközöltetik. Osztalékban az újonnan ki- 
>oc átvtt részvények is részesülnek, még pedig 
vzin.éi '25 koronában részvényenként. Az intézet 
saját vagyona a következőképen alakul : Alaptőke 
400.000. tartalékalapok 330.00(1, összesen 630.(XXI 
korona és így olyan vagyon felett rendelkezik, mely 
céljaival es üzleteivel aranyban all es további fej
lődésit is biztosítja. A mull évben keresztüli itt 
alaptokeemelés teljes sikerrel járt. Az elővételi jog 
a régi részvényesek részéről teljes ménekben gya
korolt: tolt, úgy. hogy a nem reszvinvesek részé
ről bvieli illett számos előjegyzés egyike sem volt 
figyelembe vehető.

A sörgyárból. .Mim értesülünk, a nagv- 
mihályi sör- es malátagyár részvénytársaság, mi- 

' maii jo illőre egesz tevékenységét az építkezés ve
sz i igein be s így Nagymihalyon malátái elő nem 
.dliili.it, bérbe vette Kassán a l épéseit cég csőd
tömegének tulajdonát képező malátaházat, a hol 
a szükséges maláta! előállítja.

Elfogott kivándorlási ügynök. Schvartz 
Samu homonnai kivándorlási ügynök a mull hé
ten kivándorlás ii ügye alatt két bánóizi gazdától 
360 xoronát k csalt és a pénzzel megszökő:!. Tóth 
I erencz rendőrőrmester nyomozta a csaló ügynö
köt és ot llngvárott elfogta.

Megfagyott legények. Geregacs Mihály . 
Vojtko . ános. Vojtko Mihály és Balkó János sztá
rul legények f. hó 7-én délután Sztáréról Homon- 
nára indultak el gyalogosan és nem is a rendes 
utón, hanem a hegyen keresztül. Útközben betér
tek a jeszenöi korcsmába, ahol a kelleténél nagyobb 
porció gyomorerősitöt vettek be s igv, meglehető
sen elázva indultak neki az útnak. Útközben ször
nyű hóra bukkantak s ittas állapotuk miatt az utat 
is eltévesztették, ugyannyira, hogy a három előbbi 
a hóból nem bírt kigázolni s megdermedten estek 
bele a hóba. Balkó János látva a veszedelmet, visz- 
szasietett Jeszenőre, ahol egy Szőllösi nevű szolgá
nak hirt adott az esetről, aki Balkóval együtt ki
sietett a helyszínére, ahol azonban Vojtko Mihályt 
már élettelen állapotban, megfagyva találták, tár
sait pedig félholtan bevitték a faluba, ahol éleszt
getni kezdték őket s magukhoz is tértek, mig Vojtko 
Mihály hulláját másnap boncolta fel Widder Márk 
dr. járásorvos, Zombory Géza tb. szolgabiró jelen
létében, aki konstatálta, hogy a halált ntegfagyás 
okozta. Mint utólag értesülünk Vojtko János is bele
halt f. hó 10-én a fagyás okozta szenvedéseibe.

A nagymihályi izr. nöegylet e hó 26-án 
megtartandó táncmulatsága igen fény esnek Ígérke
zik. A tombolatárgyak értékesek s szépek és Lef- 
kovics Albert üzletében megtekinthetők. A kik el
nézésből netán meghívót nem kaptak s erre igényt 
tartanak, szíveskedjenek eziránt az elnökséghez for
dulni.

Tejmizéria. Városunknak eddigelé leg
alább egyetlen egy nagy előnye volt, hogy a grófi 
uradalomnál tiszta hamisítatlan tejet lehetett kapni. 
Rövid idő óta azonban a helyzet megváltozott s 
mindenféle vállalkozók a tejet nem eredeti minő
ségében árusítják, hanem kapzsiságukban arra ve
temednek, hogy a tejet meghamisítják. Erre vall 
azon körülmény, hogy a polgárság közül többen 
panaszkodnak egy idő óta a tej minőségét illető
leg. sőt már panasz is emeltetett a községi elöl
járóságnál. Felhívjuk tehát a t. elöljáróságot, hogy 
indítson szigorú vizsgálatot e tárgyban s büntesse 
érzékenyen a lelketlen vállalkozókat.

— Helyreigazítás. Lapunk múlt heti számá
ban közöltük azon kisasszonyok neveit, akik a f. 
ho 26-án megtartandó nőegyleti bálon kisorsolás 
alá kerülő tombolatárgyak jegyeit árusítják. Ezen 
névsorból legnagyobb sajnálatunkra helytelen infor
máció következtében kimaradtak Rosenblum Giza 
és Griinfeld Fanny kisasszonyok nevei, holott a 
tombolajegyek nagyrészét a most nevezett kisasz- 
szonyok adták el. A sajnálatos tévedést tehát ezen
nel helyreigazítjuk s reméljük, hogy az ügy most 
már a lovagiasság szabályai szerint elintézést nyert.

Gyilkos cigány. Mike János nagvzalacs- 
. ályogvetö cigányt az ottani korcsmárosné fel

fogadta. hogy az udvarából a havat kihordja. A ci
gány el is végezte a dolgot, utóbb azonban kévé
seké a kialkudott bért és a korcsmában garázdál
kodni kezdett, majd pedig miután a korcsmárosné 
nem volt hajlandó többet fizetni, betörte a korcsma 
ablakait s mindenkit leöléssel feny egetett. Ekkor ve
tődött a korcsmába Rovnyák György nagyzalacs- 
kii parasztgazda, aki látva a cigány dühöngését, 
összetűzött vele, azonban a cigány nem respektálta 
Ivovnyákot és több ütést mért a fejére. Rovnyákot 
ez annyira felbőszítette, hogy a menekülő cigány 
után sietett, azonban vesztére, mert a cigány úgy 
vágta fejbe fejszéjével, hogy ott nyomban összero- 
gyotl. Csakhamar érti sült a szerencsétlenségről Rov- 
n.ak felesége, aki beszi.llittatta férjét a nagymihá
lyi közk >rh ’izbi. Itt örley (Időn dr. főorvos vette 
gondos ápolás alá. aki constatálta, hogy koponyá
id rés szenvedett. Pár napi kínlódás után pedig a 
szere usi'tle i ember fájdalmaiba belehalt. Rovnvá- 
kot feli-egi és 4 gyermeke siratja. A gyilkos ci
gány a csendőrség letartóztatta és bekísérte a be
regszászi kir. ügyészség fogházába.

dliili.it


A járda tisztítása. A városi elöljáróság 
kényszeríti a lakókat, hogy hazuk előtt a járdát 
tisztán tartsák és a havat eltakarítsák, a mi na
gyon helyes. Azonban arról már nem gondosko
dik, hogy a járda azon részéről tiszlittassek el a 
hó, a hol nincsenek lakok, igy pl. a grófi kert { 
mellett elterülő járdát vastag jégréteg borítja s a 1 
gyalog járás a mostani síkos időben valósággal 
életveszélyessé válik. Ilyen továbbá a Jók ti-nteza 1 
eleje is. f igyelmébe ajánljuk ezen körűimén >t a 
városi elöljáróságnak, ne várja be azt. Iiogv előbb 
valaki eltörje karját avagy lábát.

Irodalom. Mint értesülünk AWró. sah .lu- i 
nos polgártársunk legközelebb könyvet ad ki A 
könyv sajtó alá rendezése végett most tárgyal az 
illusztris szerző a budapesti Cirill-céggel. M trócsák 
könyve állítólag nagy szenzációt fog kelteni iro
dalmi körökben, mert a könyv megírásánál az „Éj
jeli menedékhely" hírneves szerzőjét, Gorkij Maxi* 
mot igyekezett utánozni a jeles szerző.

Pályázatok körjegyzői állásokra. Bajusz 
Andor, a nagymihályi járás főszolgabírója pályáza
tot hirdet az újonnan rendszeresített nagymihály vi
déki és abarai, valamint az elhalálozás folytán meg
üresedett rákóci körjegyzői állásokra. Bővebbét a 
vármegyei hivatalos lapban lehet megtudni.

Értesítés. A nagymihályi ev. ref. fiókegy
ház tagjai tisztelettel értesittetnek, miszerint f. hó 
27-én délelőtt 10 órakor az állami iskola szokott 
tantermében ev. ref. istentisztelet tartatik. melynek 
végeztével egyházgyülés is fog tartatni. Nagymihály, 
l!M)7. január 16-án. Klain Sándor jegyző.

Köszönetnyilvánítás. A nagymihályi izr. 
nőegylet elnöksége ez utón is köszönetét nyilvánít 
főtisztelendő Ehrenfeld Simon főrabbi s Ehrenfeld 
Mór uraknak, akik Landesman Simon úr házánál 
tartott keresztelő alkalmával 27 koronát gyűjtöttek 
a nőegylet javára. Az egylet egyben az adakozók
nak is köszönetét mond.

Dr. Kugel Mór fogorvos Budapestről, je
lenleg rendel Nagymihályon az Aranybika-szállóban.

A közönség koréból. I’anas szál fordul
tak hozzánk, hogy a helybeli vasúti állomás 11. osz
tályú váróterme soha sincsen kellően fütve és az 
utasok dideregnek a hidegtől. Reméljük, hogy az 
állomási főnök nyomban intézkedni fog, hogy e pa
nasz ne ismétlődjék.

Farkas helyett kutyát lőtt. Nagyazaron 
az elmúlt héten egy ottani Nimród annyira meg- 
vol győződve, hogy egy dúvadat pusztított el, mi
szerint azt Gálszécsre szállította be a főszolgabírói 
hivatalba, hogy a vármegye által kitűzött jutalom
dijat felvehesse. Ott azonban felvilágosították a fo
lyamodót, hogy bizony a zsákmány egy kutya és 
nem farkas.

Magyarország jövője. Visszapillantás 1877- 
böl. Ez a cime annak a szárnyaló fantáziával, de 
alapos tudással megirott tanulmánynak, amely egy 
utópia formájában vet világot Magyarország lété
nek legfőbb kérdéseire. Milyen virulás, a magyar
ság milyen káprázatos fejlődése, a tudomány, mű
vészet, kereskedelem, ipar, milyen kivirágzása fogja 

*kovetni a gazdasági önállóság radikális politikáját: 
ezt mutatja meg ez a szivet melegítő álomkép, mely 
a Budapesti Napló illusztrált, díszes album-naptá
rában jelent meg, ahová Európa szellemi életének 
vezérei — igy Anatole Francé, Jean Jaurés, Mille- 
rand, Vandervelde, Max Harden Írtak szenzá
ciós cikkeket. A Budapesti Napló album-naptárát 
megkapja minden előfizető ; a Budapesti Napló azon
kívül husvétra gazdag tartalmú almanachot aján
dékoz előfizetőinek. A Budapesti Napló, amely most 
az egyetlen radikális ellenzéki újság, a legolcsóbb 
is a teljes tartalmat adó lapok között. Előfizetési 
ára negyedévre csak 5 korona, egy hónapra 1 K 
80 fillér. (Kiadóhivatal: Eötvös* utca 34.)

Az iskolaífjuság reggelije. A mennyire 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, hogy 
a gyarmatkávé rendszeres élvezete, tartam s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas
okú fidegességet, gyomorbajt, bénulást és szivszél- 
hiidést maga után von, ép oly kevésbé képes meg
válni a modern, izgató élvezetek után hajhászó em
ber ettől a mindennapi szokássá vált élvezet-italtól. 
De miben látjuk szükségét annak, hogy n ár ifjú
ságunkat is erre a méreghatásra szoktassuk? Mi
után az iskola már úgyis megerőlteti, felizg; tja. só! 
gyakran túlterheli a gyermeket, legalább Ilii den 
egyéb izgató szertől meg kellene óvni őt. De mi 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gyarmat 
kávé helyébe? Hosszú évi tapasztalat után a Katii- 
reiner-féle Kneipp-malátakáve minden teki itetben 
kellemesen gerjesztő, tápláló és vérképző reggeli 
italnak bizonyult; a külön elkészítésével járó fárad

ságot bőven jutalmazza a gyermek üde. egészséges 
színe, eltekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakaiitás érhető el. I'ermés/i tcscn 
szigorúan ügvc'endö arra, hogv csakis a valódi 
Kathreiner használtassák, az eredeti zárt csomagok
ban, melyeken mi it ved egy, Kneipp-páter arcképe 
lathaté. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza
matot. jóízű és kiadós a használatban.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
kal kaphatok Landesman B. könyvkeretikedesében.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket. a kik még hátralékban van 
nak és a kikn k előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

Hirdetések.
Bor eladás.
Saját termésű vinnai boraimat literenként

a következő árak mellett árusítom :
Aztali bor .36 kr.
Rácz ürntös .40 kr.
Pecsenye bor 45 kr.
Muskotály.......................................... 60 kr.
Asszú 1901. évi. . 5 frt — kr.

Widder Béla.

•• TŰZIFA ••
Két éves száraz bükkfát házhoz 
szállítunk. Megrendeléseket köz
vetít: Heh api ra Dávid, pálya
udvari fa raktár nők unk. -

Gőzfiirészkezelöség Hanajna.

DEÁK JENÓ
vlllanyerőre berendezett

FOGTECHNIKAI
'■ LABORATÓRIUM ■—

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utcza, 
az újonnan épült Kolozsváry-fck* házban.

Készít minden a fogászati szakmába 
vágó munkákat uj módszer szerint.

Minden takarékos háziasszony használja az I 

„E M K E“- • • • • 
• • • © padló Jakkot 
mely minden eddigi gyártmányt felülmúl.
Jobb, kiadobb és olcsóbb mint a ..Keil‘‘-lakk | 

ti g y e dűli <1 á r u i t ó :

BALÁZS LAJOS 
fűszer- es csemege- üzlet Nagymihályon.

Gálszécs vidéken egy szatócs-üzlet 
elköltözés végett előnyös feltételek mel
lett átadó. Bővebb felvilágosítást nyújt 
Ackerman Arthur ti Nagymihályban

Üzletmegnyitás.
Van Szerencsem a n. é. közönség szi

ves tudomására adni. hogy Nagymihálvon 
az újonnan épült Kolozsv áry-féle házban 
egy a inai kor igényeinek megfelelő 

üveg- és porcellán- 
kereskedésl nyitottam.

Raktáron tartok ; Karsbadi porcellán- 
árut, üveg és porcellán edényeket, ma- 
jo ika-, lámpa- és chinaezüst tárgyakat, 
tükröket, fali- és szobadíszeket, hazai 
csehországi és belga solin és szines táb
lákat. Elvállalom bármely épület üvegezé
sét, úgyszintén műüvegezést is a legjutá- 
nvosabb árak mellett. Kész ab akok és 
képkeretek minden színben és méretben 
állandóan raktáron vannak.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri

KLEIN LIPÓT
üveg- és porcellán-kereskedése Nagymihály.

A Szinye-Lipóczi 
Lithion-forri.

Salvator "
»•••-, *• klixvéijhé«t«l»nk •ll»n, U||-
dara Ae vhnlaft ■ a rcakrea Hf árvíl,
torábhá a llfwf éa taáazHr rzarrak hamtamM.

Hú^yhajtó h«tá«ú!
Vaaxtatai! eatirlkatl • tatavaieataa •

h’vvtsr-'srrtf

ÉRTESÍTÉS.

Szives tudomására hozom a t. közön
ségnek. hogy f. hó 7-töl kezdve Nagymi
hályon az ,.Aranybika"5zállodában 

f0G6RV0SI
és müfogászati

rendelést tartok.

Rendelés d. e. 9 12-ig, d. u. 2 5-ig.

Medicináé

Dr. Kugel Mór
fogorvos

Budapest, IV. Kossuth Lajos-u. 22. I. em.

Kérje
é» bérmentve ni.i.tii ny ha. g z :■ <>n il ti-z i I: főár egy- 
rékemet. íMKt-n, , tőr.i, . zz ,1 niii<|»r i>cmD nikkel-, ezttst- 

és aranyórák. < upim ina <i n szó .d
arany és ezüst aruk hangszerek acél
os b r.i uk eredeti gyári álban.
Nikkel n muntoir <>ra .. K 3 —
bymem Ronkopf patentét. K 4.—
svától ereden -ystem lloHkopI patent K 5 — 
ReiegyrHt .Sa. Hnakopl ntkkeliem. K 7.— 
F.zfUt ronoiitolr óta Glória müvei K 7 (ki 
Ezo-l romon tói r óra dupla tedéllei ... K 11.&0 

i I brcMtftom K 2 kon v linót a K 3.—
I Sri warzwaldl «>ia K .-■> Kakukóta K - 50 
! Minden diáért 3 • vi iráHbeli ótAltAa. — Ntu 

'e#1 ÍM • csen kookázat! Becserélés megengedve,
kV A a peuz !
y, s// KONRAD JÁNOS

i F. Író or» gyár ez szétküldés! árulnál,
Brüx ] szám, (Csehország.)

A legelőkelőbb orvostanárok által aján
lott és a kiállításokon aranyérmekkel és dísz
oklevelekkel kitüntetett 

Eszterházy cogrtac 
mely a közönsg kedvenc itala, mindenütt 
kapható. Központi iroda: Gróf Eszter
házy Géza-féle cognacgyár Budapest, V. 
Nádor-utca 16. szám.



A Nagymihályi Kereskedelmi és Hitelbank rt. zárszámadása
az 1906. évről.

Tartozik MÉRLEG-SZÁMLA.

Tartozik

EőköllVVI 
lapszám Vagyon Korona fillér

52 Pénztár-készlet .... 99657 21
73 Értékpapírok* .... 194565
53 Váltótárcza ..... 2737829 74
64 Kölcsönök köt vén vekre

Jelzálog bizt. mellett l\ 364.487 46
Kezesség mellett .. 13.9.56' 378443 46
Előlegek értékpapírokra . 4977 72

55 Folyószámlái adósok fedezve . 458.542 69
47 Idegen pénznemek és értékek 1210 39

56, 12 Óvási dijak és perköltségek . 674 13
49 V egyes követelések 2580 26
60 Részvényesek tartozása . 450/ 50
66 Előre fizetett kamatok 13742 69

3805830 79
Ebből állampapír K 1U.42.)

Követel

Főkönyvi 
lapszám Teher Korona fillér

1
2

63
48

32. 54
59

45. 61
36

57. 65

.Alaptőke .....
Tartaléktőke ..... 
Értékpapír árfolyam különbözeti alap 
Betétek................................................
Hitelezők .....
Visszleszámitolt váltók
Fel nem vett osztalék
Hátralékos betétkamatadó
1907-ik évet illető kamatok .
Nyeremény egyenleg

300000
300000

2500 
1650469 

196315 
1253281

300
3251

29092
70621

58
39
40

10
24
08

380.5830 79

EREDMÉNY-SZAMLA. Követel

Főkönyvi 
lapszám Veszteség Korona fillér Eőkönvvi 

lapszám Nyereség Korona fiilér

68 Igazg. fel. biz. tiszti és szolga fiz. 18750 50 Athozat a múlt évről 400
58 Betétkamatok .... 67060 09 57 Váltókamatok .... 182771 .58
66 Visszleszámitolt váltókamatok . 66582 33 65 Kötvénykölcsön kamatok 31466 43
25 I.akbér ...... 650 71 Értékpapír előleg kamatok 200 93
27 Állami és községi adó 11996 26 20 Folyószámla kamatok 21627 96
28 Betétkamatadó .... (>707 72 67 Vegyes kamatok .... 13628 86
69 Üzleti költség .... 5486 37 46 Értékpapír kamatok 4110 —
35 Napi biztosi dijak . . .. 696 72 Jutalék ...... 731 68

12.31 Különfélék 553 73 56 Átiratási dij ..... 56
.34 Váltóleirás ..... 4789 86
62 Drágasági pótlék .... 1100 —

Nyeremény:
Folyó évi K 70221 08
Athozat a múlt évről 400' — 70621 08

.......

254993 44 254993 44

Nagymihály, HKMi. deczvmber 31.

Dick Sámuel 
pénztámok.

Brügler Mór

Weinberger Arthur 
igazg. alelnök.

Glück Mór

Briinn Mór
vezérigazgató.

Löffler Noa
igazg.

Dr. Widder Márk
igazg. elnök.

Dr. Pogány Gerő 
gok.

Rosenbluni Jenő
s. könyvvezető.

Rosenberg Ignácz

Widder Menyhért 
főkönyvvezető.

Strömpl Gábor

Jelen eredmény-, valamint mérleg-számlát, az üzleti könyvekkel, valamint .1 főkönyvben kimutatott eredményekkel tételröl-tételre összehasonlítottuk és azt 
ug.V egészben, mint egyes tételeiben helyesnek s a valósággal megegyezőnek találtuk.

A F E I. Ü Ci Y E I. Ö-H I Z O TTSÁ G :
Dr. Fuchs Ignácz Barnai Andor Dr. Kállai József

\ áltótárcza emelkedése: 207.405 K 61 f. — Kötvénykölcsön állomány emelkedése: 100.984 K 86 f. — A leszámítolt váltók darabszáma: 13.543 darab.

Összforgalom: 48.16O.‘728 K 23 f.

Értesítés.
\ att szerencsém a n. é. hölgvközön- 

séget tisztelettel értesíteni, miszerint a hely
beli piacon lévő úri- és női divatiizletemet 

vászonnemü. női ruhaszövetek
és egyéb e szakba vágó cikekkel kibővítet
tem olvkép, hogy ROSENBERG GYL'l.A 
és l estvérei hírneves miskolci czégtól fenti 
árukból bizományi raktárt vettem át. mely 
cég hirneve biztosítékot nyújt aziránt, hogy 
elsőrendű mindenkor legdivatosabb aruk
kal állhatok a n. é. vevőközönség rendel
kezésére.

Az irányomban eddig tanúsított jóin
dulatot kérem eme újabb v állatatomban is 
részemre megtartani.

Szives támogatásért esd tisztelettel

Lefkovits Albert
úri- és női divatüzlete Nagvniiliályon.

ÉLÖVIR ÁG
MENYASSZONYI. KOSZORUSLEÁNYI 
és különféle alkalmi CSOKROK, va
lamint KOSZORÚK, az egyszerűtől 
kezdve a legdíszesebb kivitelig meg
rendelhető. Jutányos árak és pontos 

kiszolgálás.
2 Magamat a nagyérdemű közönség szi-
• vés pártfogásába ajanlva maradtam

? mély tisztelettel

• MOSKOVSZKY DEZSŐ •
J KERESK Ml KERTÉSZ. •

• Levélczim: Sürgönyczlm: •

• Maskovszky Dezső Sátoraljaújhely. 5

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer —
----  ■■ . — puha padló számára.

Keil-fele viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-f«'e feher ..Glasur* fénymáz 90 fillér. 
Keil-fe,e arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-fé,e szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók .

—IvaíOZR czégnél
— Nagymihályon. -

Nyom. Laudeamau B. könyvnyomdájában.


