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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

OxzE I IST 2D ZE ZST CSVTÖETÖKÖ ÜST.
SZERKESZTŐSÉG:

Hov* a lap szellemi részét illető mimUit 
közlemény intézendő : 

Kossuth Lajos-utcza 34. szám. 

ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre 8 kor, 
fél evre 4 kor negyed évre 2 kor.

Egyes szám ara 2" til.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Berni«ntutImii levelek nem fogadtatnak »l.

Nyilt-ter soronkint 40 01.

kiadóhivatal:
Unva az előfizetések, hirdetési én uyilttéi 

díjak küldendők ;
Landeaman B. könyvnyomdája.

Tőkeemelések.
Tőkeszegény ország vagyunk és mégis 

azt tapasztaljuk, hogy a további országok
hoz viszonyítva pénzintézeteink száma sok
kal nagyobb, mint azt az ország általános 
gazdasági helyzete megköveteli. Utóbbi idő
ben olyan lázas alapítási tevékenységet ta
pasztalunk, hogy gondolkozóba kell, hogy 
essünk, mi tulajdonképen a főok, mely az 
alapításoknak kedvez? A helyes gondolko
dás szerint a felszaporodott, megtakarított 
tőkék sietnek résztvenni az uj pénzintézetek 
megteremtésében, pedig a nagyközönségnek 
és a kis feleslegek felett rendelkező keres
kedőknek eszük ágában sincs a részvény
vásárlás. így tehát egyes nagy tőkések és 
nagy spekulánsok érdeke rendszerint, hogy 
valamely pénzintézet megalakuljon, amelyet 
legkönnyebben ki tud aknázni a saját maga 
céljának. Hogy ilyetén módon a rendes és 
természetszerű vállalkozásokra, a kisebb ipari 
telepek, vagy másnemű jövedelmező kere
setágak megtel elütésére nem maradt pénz, 
ez ennek az egészségtelen állapotnak az oka.

Közvetlen ez az oka a pénzdrágaság
nak és ez az oka aztán, hogy a nagy pénz
intézetek is, látva, hogy a tőkéket magas 
kamatozás mellett lehet elhelyezni, mert az 
értékpapírokban s részvényekben fekvő tőke 
a közforgalomból hiányzik és csak mint köl
csöntőke, drága kamat mellett jut oda visz- 
sza tőkemeléseket csinálnak. Ha ezen tő
keszaporulat külföldi pénzzel történik, akkor 

az országnak eladósodását eredményezi, ha 
pedig belföldi tőke vásárolja oly nagv tö
megekben az uj kibocsájtásu részvényeket, 
akkor az önálló vállalkozásoktól még több 
töke vonatik el, igy hogy ez az erőltetett 
és pusztán a pénz drágaságára alapított tő
kefelemelések csöppet sem használnak nem
zetgazdaságunknak oly mértékben, mint azt 
első tapasztalatra gondolná az ember.

lermészetesen nem beszélünk itt ama 
nagy ötven és százmilliós intézetekről, mint 
például az Általános I litelbank, a melynek 
tőkeemelése a világ pénzpiac hely zetével áll 
szoros kapcsolatban és melynek szocionális 
hely zete kívánja meg, hogy részvénytőkéjé
nek nagysága arányban álljon a többi ve
zető intézetek részvénytőkéjével. Meg aztán 
az ilyen tőkeemelés azért történik, hogy az 
intézet éppen versenyképes legyen az öleséi 
hitelnyújtásban, amit az az érv is támogat, 
hogy vidéki fiókok felállítását célozza, ame
lyek a magas kamatokat szedő vidéki inté
zeteket kényelmes helyzetükből kiszorítsák. 
Hogy legtöbb vidéki intézet csak azért nem 
nyújt kedvezményeket a hitelt igénybe ve
vőknek, mert erre nem szorítja őt a céltu
datos konkurrencia.

1 la most hirtelen megváltozna a pénz
piac helyzete, ha Amerika hirtelen, valami 
égi csoda folytán vissza tudná fizetni euró
pai tartozásait, de még öleséi pénzzel is el 
tudná látni a vén Európát, a bankigazgató 
uraknak nagyon, de nagyon kellemetlen 
volna ez a nagv tőke, amelynek lukrativ el

helyezése ipari vállalkozások nélkül állan
dóan lehetetlen. Már pedig Amerikában nagy 
pénzügyi változások várhatók. A legnagyobb 
baj azonban az, hogy pénzintézeteink bár
mily hatalmas tókék felett is rendelkeznek. 
A mezőgazdasági hitelt, a jelzálogos kölcsö
nöket a záloglevelek visszaözönlése folytán 
kielégíteni nem képes. Ki vesz ma zálogle
veleket. mikor a részvénytársaságok dús osz
talékot öntenek a részvénybirtokosok lábai 
elé és van részvény, amelynek ára egy na
pon hatszázötven koronás áravancot ért el. 
A jelzálogos kölcsönök nagy fejtörést okoz
nak es hovatovább állami feladat lesz arról 
gondoskodni, hogy a mezőgazda minden
kor s a pénzpiac helyzetétől függetlenül kap
hasson hitelt. 1 la a tőkeemelések ezen a ba
jon segítenének, ami ki van zárva, akkor 
volna meg igazán az az üdvös céljuk, amit 
sajnos a mi sivár közgazdasági helyzetünk
ben el nem ismerhetünk. A tőkések triist- 
jére vezet ez a sok tőkehal tnozás, holott épp 
az volna a helyes, hogy a tőkék decentrá- 
lizódnának, amit ma még a jelzálogos hi
telnyújtás sem segít elő. A tőkeemelések 
még azt is jelzik, hogy a közel jövőben a 

| betétállományok nagyon meg fognak csap
panni es érdekes lesz az a statisztika, amit 
az 1907. évi és a tavalyi összehasonlítása 
fog nyújtani ebben a tekintetben. Ezt pe
dig figyelemmel kisérni csak úgy lehetne, 
ha az egyes intézetek köteleztetnének, hogy 
betétállományaikról rendes havi kimutatást 
közöljenek úgy, mint ahogy a jelzálogos in-
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Bár már a sötét sir örök éjszakája borult 
sirhantodra, egy pár szót kedves jóbarál hadd 
szóljak még veled.

Átszellemültél! Földi életed véghatárát leié, 
itt hagytad e sivár földi létet és eltávoztál az 
élők sorából, hol folyton szem elölt tartottad: 

»Az élet nem gyönyörűség, nem keserű
ség, de kötelesség.*

Ez utóbbiban lelted örömödet, ennek ál
doztad tevékenységedet, ez irányította lépteillet, 
ennek teljesítésében ért téged a halál.

Valóban ellehet a te kialudt szivedről is 
mondani, hogy mindent, mi szép, jó, nemes volt, 
igaz hévvel szerettél: vallást, hazát, barátságot, 
becsületet — kötelességtudást.

58 éves kort értél el s ebből 28 évet, mint 
rákóczi körjegyző.

Huszonnyolc évet a körjegyzői leendők 
sokoldalú ágában hűen eltölteni nagy feladat, 
főleg ha elgondoljuk, hogy a hét község, me
lyeknek jegyzője voltál, egymástól való távol
ságuk, illetve lopografikus fekvésüknél fogva, 
ügybuzgóságodat az adminisztratív dolgok ve
zetésében nagyon is igénybe vették.

Mi voltunk a tanúi lelkiismeretes és pon

tos működésednek, miként igyekeztél kötelmeid 
teljesítése idején, a hasznost a szép, jó és ne
messel egyesíteni; hányszor hallottuk ajkaidról 
a közjó érdekében tett buzdító szavaidat s mint 
örült lelked, látva, tapasztalva ezeknek hatását.

Mindezeket csendesen, feltűnés vágya nél
kül tetted, mert telkedben a humánus ember
baráti érzelmek Vesztatüze égett.

Sokat teltél, sokat fáradoztál, több voltál, 
mint a kinek látszatni akartál; nem szerepel
tél, szerényen töltötted életedet s éltél hivatá
sodnak. Mi, kik koporsódnál f. hó 13-án meg
jelentünk megadni a véglisztességet, láttuk a 
közrészvét óriási megnyilatkozását, ott láttuk 
hivatali felebbvalóidat, élén járásunk igen tisz
telt főszolgabírójával, ott voltak a téged tisz
tidő, szerető lelkes kartársaid, megjelent Kákóc 
s környékének értelmisége, népe, eljöttek ba
rátaid, tisztelőid, hogy 'Isten hozzád«-ot mond
janak neked, s midőn hallottuk temetés végez
tével a hulló rögöknek lelket rázó dübörgését, 
megsirattimk szivünk mélységes szereidével, 
mert már olt is éreztük, mi voltál te nekünk.

Életed eszményképe volt a becsületesség- j 
nek, jó hazafi, liü férj, gondos családfő és hu- I 
mánus embertársnak. Igyekeztél helyesen betöl
teni azt a kört, hová az Isteni gondviselés ki
vezérelt, jól tudván a költő mondását:

Minden életpálya, melyet az ember tisz
tesség, becsülettel betölt, egy épületkő hazánk
nagyságához,.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

És ha ehhez sikerült hozzájárulnod, nem 
éltéi hiába.

Eltávoztál — mi búcsúzunk tőled. Vala- 
í mint a fáradt vándor utjának egy részéről visz- 

szatekint, úgy mi is, kiket földi vándorlásunk
ban életutunk valaha nyugvóhelyed mellett el
vezet, megállunk sirhautodnál, visszapillantunk 
múltadra s meghajtjuk emléked előtt zászlónkat.

A magam nevében e pár sorban rovom le 
irányodban lelkemben mindig táplált soha nem 
múló baráti érzelmeim hervadhatatlan emlékét, 
kérem az Eg Urát, adjon boldog nyugalmat, 
könnyű legyen neked a föld :

'Odalent már nem fáj semmi.«
Odafent pedig:

Nincs fájdalom, nincs aggódás, de örök 
' élet.« Örök legyen emléked, áldás reá — Isten 
. veled' Ti pediglen, megszomorodott hű feleség, 
: árván maradt gyermekei, nyugodjatok meg a 

sors eme végzésében, vigasztaljon meg a szent 
vallás, az Istenbe vetett teljes bizalom, adjon 
nektek az Eg Ura erős hitet, mely az t'rban az 
élet változó körülményei között tántorithatlanul 
hisz, remél, szeret!

0 lesz a ti gyámolilótok, mert :
Kinek az Eg alatt már senkije sincsen, 

Ne féljen, felfogja ügyét a jó Isten.« 
•Ha Isten velünk, ki ellenünk ?!

Mihalovics Jenő.



fezetek a jelzálog-forgalmi kimutatást köte
lesek közzétenni, lis eljutottunk oda. ahova 
célozni akartunk, a tőkefelemelések szorít
ják a törvényhozást art a. hogy a részvény
társulati törvény mihamarabbi revíziója meg
történjék. mert most már elmondhatjuk, hogy 
nemzeti vagyonunk igen tetemes részé van 
pénzintézeti részvényekben s ezt a vagyont 
a törvényhozásnak kötelessége minden köz
gazdasági veszélytől megóvni; a mi a túl- 
ságba vitt tőkeemelésekben rejlik. x.

Olvasóinkhoz!
4 „Felső-Zemplén" 1907. január hó elsejé

vel XII. évfolyamába lepett. Tizenkét év 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. rr.. veltsi get. anyagi 
és szellemi kultúrát terjeszteni s e! mozdítani.

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

5 ha érdemszámba fog vetetni működésünk, 
ebből az oroszlánrész közönségünkét illeti, mely
nek minden tényezője közrehatott munkásságunk 
kifejtésében. Mi csak kötelességet teljesítünk, mi
dőn a közvélemény szócsövévé szegődünk.

S midőn a nagyérdemű közönséget arra kér
jük. hogy mint eddig, a jövőben is pártolja la
punkat, fogadja ezt ezentúl is szívesen, kérelmünk 
egyben odairányul, miszerint az anyagi támoga
tást se vonja meg tőlünk, léven az egyik felté
telé annak, hogy kötelezettségeinknek képesek le
gyünk eleget tenni.

Dr. Kállai József.

VEGYES HÍREK
Kinevezés. \ nagymihályi állami m 

kólánál újonnan szervezett 16-ik tanítói állásra a 
közoktatásügyi kormány Jakab József mezözembori 
ref. tanítót nevezte ki. A nagymihályi állami iskola 
az uj tanító személyében elsőrendű erőt nyer.

Uj Óvoda. Málca községben a Stépán-féle 
(itMM) koronás alapitxány felhasználásával a község 
által tett megajánlások figyelembe \ ételével a köz
oktatási kormány egy uj állami óvoda szervezését 
kimondotta.

Áthelyezés. Ge/a fehérvármegyei
kir. segédtanfelügyelő hasonminoségben Sátoralja
újhelybe. a zemplérn ármegyei kir. taijfrlügyelöség- 
hez. Rutsek Imre, a homonnai tanfelügyelői kiren
deltség vezetésével megbízott segédtanfelügyelőt a ■ 
szeptsvármegyei tanfelügyelőséghez helyeztettek at. .

Uj állategészségügyi felügyelő. A fold- 
mivelésügyi miniszter Kocourek Ferencz kir. taná
csos kasssai kerületi m. kir. állategészségügyi fel- I 
ügyelőt nyugdíjazván, helyére Illés Vincze m. ki’’. . 
főállatorvost nevezte ki állategészségügyi felügyelőül.

Jutalom.
lest Zemplén vármegy éhen terjesztő egvesület f. hó I 
|.»-en tartotta 19(Mi. évi rendes közgyűlését Gróf 
Andrássy Géza elnökletével Sátoraljaujhelvben a 
vármegyeháza tanácstermében. A magvar inelv si
keres tanítása térén szerzett s Írásban a kiirt juta
lomdijakért folyamodott tanerők közül az egyesü
let a többek között László b. I’lóris nagvmihálvi 
all. el. iskolai tanítót 100 koronával jutalmazta.

Az artézi kut fnrását, mint értesülünk, 
legközelebb folytatni fogják, ami eddig azért szen
vedett fenakadást, mivel Pazar mérnök szakértő a 
vállalkozó fúró eszközeit elégteleneknek találta.

Dalárda. A polgári dalárda-egyesület a f. I 
hó 20-án tartott közgyűlésén megalakult s az alap
szabályok elfogadtattak.

Megüresedett állások. A rak óéi kör jegy - I 
zői állásra f. évi február hó 5-ig ; az aharai kör
jegyzői és segédjegyzöi állásokra f. évi február hu 
5-ig; Nagyniihaly vidéki körjegyzőségben körjigv 
zői és segédjegyzői állasokra f. évi februai hó 5-ig 
a nagymihályi főszolgabírói hivatalhoz nyújtandók 
be a pályázatok.

Uj rend a postán. A kereskedelmi mi
niszter rendelete folytán ezentúl vasárnap nem kéz
besítenek pénzeslevelek, t. csomagokat és utalvá
nyokat. A kereskedők nem a legnagyobb szintpa- 
tbiával fogadták ezt az intézkedést, mely rájuk 
nézve fölötte sérelmes.

Ebéd. Gróf Sztáray Sándor orsz. képvi
selő f. hó 20-án vasárnap ebédet adott, a melyre 
Bajusz Andor főszolgabíró és neje, lejér Elemér 
szolgabiró. Walkovszky Béla városi bíró. Szladek 
József ily. városi bíró, Polányi Géza kir. közjegyző 
es neje, l)r. Örley Ödön korházi igazgató-főorvos 
es Dr. Eperjesy Lajos ügyvéd voltak hivatalosak.

A hideg áldozata. Az elv hű függetlenségi 
emberekre mostanában rossz idők járnak. Benedek 
Jánost kiakolbolitják a pártból, nemkülönben leg
utóbb Lengyel Zoltánt. A sors ugylátszik épen a 
függetlenségi eszmék legtántorithatatlanabb harco
saira vetette ki hálóját. Ilyen balsors érte utói mos
tanában a függetlenségi észtnek helybeli lelkes baj
nokát. Petrovics József barátunkat, akinek — mint 
részvéttel értesülünk — mig egy este lakásáról a 
varosba tért, az egyik füle lefagyott.

Villamos világítás bevezetése. A Barnai 
szálloda összes helyiségeibe most vezetik be a vil
lamos világítást. Bevezetik nemcsak az iparosok, 
de a földmivesek közül is sokan a villamosságot, 
úgy hogy rövid idő alatt a petróleum használata 
csak igen gyéren fog előfordulni.

Vigyázatlanság áldozata. Igen sajnálatos, 
szomorú s halálos kimenetelű szerencsétlenség esett 
meg az állami iskola „Kaszárnya “ épületében elhe
lyezett 111. vegyes osztályban. Jóval a tanítás meg
kezdése előtt Németh Mariska nevű leányka a ked
den uralgott nagy hidegben megfázott lábait meg- 
melegitendő, cipőjét levetette s lábait a nyitott aj
tajú kályhára helyezte, a kályha ajtaját ő maga, a 
szerencsétlen, nyitotta ki. miközben a kezében tar
tott selyemrongy lobbot vetett s attól meggvuladt 
könnyű szoknyácskája is ; a kicsiny gyermek meg- 
gyuladt ruháját rázni kezdte, mire a pitvarba fu
tott. itt a még nagyobb léghuzamtól az égő ruha 
tápot nyert, lángbaborult; ily állapotban a fejét vesz
tett gyermek le a lépcsőn, ki az udvarra rontott, 
majd az utcára futott. az iskola szí dgája észreve- 
vén a veszedelmet, a gyermek után futott s a la
kásából fölkapott paplannal betakarta, nagy erőfe
szítéssel sikerült neki a lángokat elfojtani. A sze
gény gyermek lábai, karjai égési sebekkel voltak 
borítva, az orvosi segély, a szülői gondos ápolás 
sem menthette meg s két napi kínos fájdalmak után 
csütörtök este elhunyt.

Salamoni Ítélet. Kisráska községben Is
tenes György es Kalán Jánosáé ottani lakosok, a 
kik egymás mellett laknak s az udvaruk is közös, 
e napokban egy tyulv miatt hajba kaptak egymás
sal. Istenesnek ugyanis eltűnt egy tvukja és kisü
tötte, hogy a tyuk az, amelyet Kalánné mint sa
játját eladta a boltosnak. Istenes nem hagyta anv- 
nvibau a dolgot s feljelentette az esetet a községi 
elöljáróságnál. Ez kiszállott a helyszínére, elhozatta 
a corpus delicti-t a boltostól s hozzálátott a nagy 
per tárgyalásához. Kalánné nem is tagadta, hogy 
a tyúkot ö adta el. hanem azt hangoztatta, hogy 
a tyuk az öve. A károsult Istenes persze mely fel
háborodással utasított., vissza ezt a vakmerőséget. 
A községi elöljáróság nagy dilemma előtt állott, 
mert nem tudta, hogy kinek itelje oda a jószágot, 
fogta magát s salamoni bölcsességre valló oly íté
letet hozott, mely szerint a tyúkot ki kell engedni 
a közös udvarra s akinek portája fele fog vonzódni, 
az lesz a tyuk boldog tulajdonosa. Az iteletet Ka- 
,án te minden tiltakozása ellenere tivoliiban végre 
is hajtottak, kieresztették a tyúkot az udvarra s a 
tyu.v azon módon az Istenes uram pitvarába ment 
he s Így az neki is Ítéltetett oda. A jo svadaju Ka
taliné még ezután is azt hajtogatta, hogy a tyulv 
biz' az övé.

Elakadt vonatok. A hét eleje óta tártéi 
szokatlan hideg idojatás s a nyomában járó fagy 
a rendes vasúti közlekedést nagyban megnehezíti, 
s úgy az államkincstárnak, mint az utazó közön
ségnek tetemes kart és kellemetlenséget okon. így 
az gesz bet folyamán fenakadtak a Xagyniihály 
fele s a X'agvmiliályból robogó vonatok. Egyik hely
beli kereskedő fia alaposan megadta ennek az árát. 
Az eskiivoje t I. folvo ho 22-ére volt kitűzve Va- 
rannótl, el is indult Nagynühah hol a reggeli vo

nattal. de Töketerebesröl nem közlekedett a vonat 
egész nap s így az esküvőt csak másnap lehetett 
megtartani.

A végzetes sürgöny. Egy homonnai ke
reskedő eljegyzett egy nagyváradi leányt. Hogy a 
jegygyűrűt a menyasszony részére megrendelhesse, 
a következő sürgönyt menesztette Nagyváradra : 
„Kérem a jegygyűrű mértékét sürgönyileg." Néhány 
órára reá a vőlegény sürgönyileg kap 200 koronát 
s másnapra egy expresslevelet azzal a tartalommal, 
hogy a 200 koronát tartsa meg, a menyasszony 
pedig nem reflektál többé a szerelmére. A vőlegény 
az érthetetlen dolog kipuhatolása végett Nagyvá
radra utazott s mindjárt kitűnt a sürgönyhivatal
nál. hogy a sürgönyt tévesen adták le. amennyiben 
a „mertek" szó mellől az „111" betű kimaradt s a 
sürgöny tartalma így hangzott : „Kérem a jegygyűrű 
értékét sürgönyileg." A sürgöny nem a homonnai 
postán adatott fel.

— Magyarország jövője. Visszapillantás 1877- 
böl. Ez a címe annak a szárnyaló fantáziával, de 
alapos tudással megirott tanulmánynak, amely egy 
utópia formájában vet világot Magyarország lété
nek legtöbb kérdéseire. Milyen virulás, a magyar
ság milyen káprázatos fejlődése, a tudomány, mű
vészet. kereskedelem, ipar, milyen kivirágzása fogja 
követni 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 Altatóié 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 
8(1 fillér. (Kiadóhivatal: Eötvös-utca 34.)

Az iskolaifjuság reggelije. A mennyire 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, hogy 
a gvarmatkavé rendszeres élvezete, tartam s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas
okú fidegességet. gyomorbajt, bénulást és szivszél- 
híidést 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 már ifjú
ságunkat is erre a méreghatásra szoktassuk? Mi
után az iskola már úgyis megerőlteti, felizgatja, sőt 
gyakran túlterheli a gyermeket, legalább minden 
egyéb izgató szertől meg kellene óvni őt. De mit 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gyarmat
kávé helyébe ? I iosszu évi tapasztalat után a Kath- 
reiner-féle Kneipp-malátakávé minden tekintetben 
kellemesen gerjesztő, tápláló és vérképző reggeli 
italnak bizonyult: a külön elkészítésével járó fárad
ságot bőven jutalmazza a gyermek üde, egészséges 
szilié, eltekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakaiitás érhető el. Természetesen 
szigorúan ügyelendő arra, hogy csakis a valódi 
Kathreiner használtassák, az eredeti zárt csomagok
ban. melyeken mint védjegy. Kneipp-páter arcképe 
látható. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza
matot, jóízű és kiadós a használatban.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedésében.

A közönség köréből.
(Alak és tartalomért a beküldő felelős.)

Tekintetes Szerkesztő úr !
Kérem szíveskedjék becses lapjában az alábbi 

k.relrne.net közzétenni :

-Hereiem.
A I t lső-Zenipléii január hó 17-én megjelent 

3-ik számában „Tejmizéria“ czim alatt a vegyes 
' li rek rovatában egy közlemény jelent meg. mely- 

ii k éle első sorban ellenem irányul, mert tudva
levő dolog, bog) a grófi uradalom összes tej tér
ti éket nekem adta el s ez év január hó elsejétől 
azon magánosok nagy része, kik eddig a grófi 
uradalomtól szerezték be tejszükségleteiket, a tejet 
tőlem szerzik be. Ily előzmények mellett jogom 
\olna a közlemény beküldője ellen más utón el
járni. de mert főcélom a közérdek* megóvása és 
mert sokkal békésebb természetű ember vagyok, 
mintsem a helyzetet nem ismerő könnyelmű hir 
küldője ellen bírói utón keressek elégtételt, ezért 
úgy a ..Tejmizéria“ közlemény beküldőjét, mint a 
nagyközönséget arra kérem, hogy úgy a saját ér
dekükben, mint a köz érdekében, — melylyel azo
nos az én érdekem is, — tegyék meg azt a szí
vességet, hogy esetleges panaszaikkal ne csak az 

k.relrne.net


elöljárósághoz forduljanak, de én hozzám, hogy I 
minden egyes esetben kutatás tárgyára tehessen', 
az esetleges panaszokat s intézkedjem azonnal az i 
irányban, hogy jövőben panaszra ok ne legyen.

I udnia kell ugy anis a nagyérdemű közönség- j 
nek, hogy a tej egy reszel, az úgynevezett kóser 
tejet nem magam kezelem és Így nem tudhatom, 
hogy esetleges panaszok, melyik bevásárlótól ered
hetnek.

E helyütt kijelentem, hogy ugyanazt a tejet 
adom el, ugyanabban az állapotban a melvet s a 
minőt a grófi uradalomtól átveszek, s minden tö
rekvésem oda irányul, hogy a fogy asztó közönség 
meg legyen elégedve s esak megnyugvásomra fog 
szolgálni, ha ezen iparszeríi vállalatomat az elöl
járóság figyelemmel kiséri s meggyőződik a tej 
fokmérő segélyével arról, hogy a nagyközönség 
tiszta, hamisítatlan tejet kap.

Nagymihály, 1907. január 22.
Tisztelettel

Jáqqi József
sajtgyáros.

KÖZGAZDASÁG.
A triesti általános biztosító társaság 

(Assicurazioni Generáli) uj életbiztosítási feltétele
ket léptetett hatályba, melyek előzékenység és sza
badd viiség tekintetében az összes eddigi feltétele
ket messze felülmúlják. Ezenkívül a Generáli azt 
a fontos előnyt is nyújtja, hogy oly vegyes bizto
sítások érvényét, melyeknek esedékessége alkalmá
val a biztosított még nem 60 éves, 50.ÍXX) korona 
biztosított összeg erejéig külön pótdij felszámítása 
nélkül rokkantság esetére is olyformán kiterjeszti, 
hogy a biztosítottat a teljes rokkantság tartamára 
a díjfizetés alól egészen felmenti. Ezen újítással a 
Generáli az életbiztosítás fejlesztési* érdekében ez
úttal is mint első lép a haladás terére és úgy az 
élet-ágazatban, mint a tűz-, szállítmány-, üveg- és 
betöréseslopás elleni biztosítások tekintetében a leg
messzebbmenő előzékenységet és szolgálat készséget 
tanúsítja.

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

Hirdetések.
értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy f. évi február hó i-étől a tej 
nem lesz házhoz szállítva, hanem a tej
csarnokban reggeltől estig, a sajtodéban 
pedig reggel fél 8 órától fél g-ig, este 6 
órától 8-ig lesz kimérve. Ezen időben 
szállittatik be t. i. a tej az uradalmi ma
jorságokból s igy az friss állapotban ada
tik el a t. ez. közönségnek.

Tisztelettel

jAGGI JÓZSEF.

Sándor Ferencz
Nagymihály., Sulyovszky utcza 5 szám. 

Elektromos szobacsengettyük. számjelző 
készülékek, vészcsengettyük és telefonok 
(távbeszélő) felszerelését és javítását pon
tosan végzi. -------- -
Lokomibolok, gőzcséplők, benzinmotorok 
pontosan javíttatnak. —

• ••••••••••• •••••!• !•••••••••••••••••

ÉLÖVIRAGÍ
S MENYASZSZOYI. KOSZORUSLEÁNYI •
• és különféle alkalmi CS6KR6K, va- •
• lamint KOSZORÚK, az egyszerűtől • 
$ kezdve a legdíszesebb kivitelig meg- J
• rendelhető. Jutányos árak és pontos •
• kiszolgálás. •
• Magamat a nagyérdemű közönség szí- •
• vés pártfogásába ajanlva maradtam •
• •
• mély tisztelettel *

! M0SK0VSZKY DEZSŐ •
5 KI Rt SK. MOKERTÉSZ. J
• Levélczim: Sürgőnyczim: •

• Moskovszky Dezső Sátoraljaújhely. *

Bor eladás.
Saját termésű vinnai boraimat literenként 

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

Widder Béla.

KE1L-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer ----- , 1:
------------ _ pUha padló számára.

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

Mindenkor kaphatók :

o-z-tirCK: czígna
— Nagymihályon. .... - -..... -■ 

2 CZZ EZZ3 CTZ EZ3 tzzrzz

• •TŰZIFA*.
Két éves száraz bükkfát házhoz 
szállítunk. Megrendeléseket Köz
vetít: Nchapira Dávid pálya
udvari faraktárnokiuik. —=

Gözfürészkezelöség Hanajna.

DEÁK JENŐ
-------— villanyerőre berendezett — : ,'i

FOGTECHNIKAI
-------------LABORATÓRIUM. 
NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utcza, 

az újonnan épült Kolozsi áry-félv házban.
Készít minden a fogászati szakmába 
vágó munkákat uj módszer szerint.

Üzletmegnyitás.
\ un szerencséin a n. é. közönség szi

ves tudomására adni, hogy Nagymihályon 
az újonnan épült Kolozsváry-féle házban 
egy a inai kor igényeinek megfelelő 

üveg- és porcellán- 
kereskedést nyitottam.

Raktáron tarlók : Karsbadi porcellán- 
árut, üveg és porcellán edényeket, ma- 
jo ika-, lámpa- és chinaezüst tárgyakat, 
tükröket, fali- és szobadíszeket, hazai 
csehországi és belga solin és színes táb
lákat. Elvállalom bármely épület üvegezé
sét, úgyszintén inúüvegezést 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

KI ' IPÓTa \ . V __  < i I

üveg- és porcellau-Kereskeuc.-.e Xagymihály.

-CS A Szinye-Lipóczi 
Lithion-forrás 

Qalvalnr ‘"M"“
IIUUIUI

vese-, húgghógag- és kisxvÍNgbaatalmak ellen,hifi
dara wk vízeleh weWzvéffknfl, a rzakrts htf (ániíl, 
továbbá a légző és emésxtéri szerrel tarvkiefl.

HúrfyHaJtó Hsktaiaó !
Vamaatet! Klunyta Meeaaaates !

Knpl<^t» ••fi' •
Salvutsr-'^ át

Pártoljuk a hazai ipart!
Minden takarékos háziasszony használja az 

„E M K E“- • • • • 
• • • • padlólakkot 
mely minden eddigi gyártmányt felülmúl. 
Jobb, kiadóbb és olcsóbb mint a ,.Keil“-lakk.

E g y e d ü I i t* I á r u i t ó :

BALÁZS LAJOS
fűszer- is csemege- üzlet Nagymihályon.

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

Bicrje
é« l••'rm^•ntv«> urinn ny.lv.. u rdi <>n il u->z. rilt foAr egy- 
lékemet. i > . |. mind-i .-mii nikkel-, er.uat-

és aranyórák. »n •i'int minl--< neudi szó ,d 
arany és ezüst aruk hangszerek acél-

Első ara gyár «s szétküldést arulMr.,
Erüx [ |.,s szám. Csehország.)

• s boraiuk eredeti gyári Árban.
Niki....... ... t- óra ,.K3 —
fy-u'in Ro.opf pm.-ni óm K 4 —
■'vikjci eredőti -v-toni |{o»ko|it patent K 5 — 
H». -gy n lt . S.'ix Hoxkopt-nikkel teiu K 7.- 
Ezfi-i remonioir óra Glória müvei K "fti 
Ez -t reinontulr óra dupla ledé llel... K 11.50 
Iá roHZ.tftOta K 2 tfci. honvtiaóra ... K 8.— 
Sri wm,waldi óra K ..-p Kitkukóra K >50 
Mimién óráért 3 ■ vi iráxtmli ót AHA- — Nin
csen kookázat I Becserélés rregenged.., 

▼agy a pénz visaaa I

KONRAD JÁNOS

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

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



MEGHÍVÁS. - ■

Vasúti menetrend.
— érvényes 1906. október 1-töl.

A Nagymihályi kereskedelmi és hitelbank részvénytársaság

RÉSZI EXYESEI
az 1907. évi február hó 3-án délelőtt 10 órakor az intézet helyiségében tartandó 
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Indul Nagymihályból:
Budapest felé

/

Rendes Közgyűlésre
ezennel tisztelettel meghivatnak.

Közgyűlési tárgysorozat :
1. A jegyzőkön) \ hitelesítők megválasztása.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentest a lefolyt üzleti évről.
3. A mérleg előterjesztése és a felmentsénv megadása.
4. A tiszta nyeremény mikénti felosztása iránti határozathozatal. 

Az igazgatóság megválasztása.
Xagvmiliálv. 1B07. január hó 17-én.

/

Az igazgatóság.

JEGYZET. A közgyűlésen csak azon részvényesek szavazhatnak, kik a közgyűlést megelőzőleg 
legalább 30 nappal saját nevükre irt részvényeiket a közgyűlés előtt az intézetnél leteszik.

Heggel • 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este 6. óra 03 perez.

Kassri felé
Heggel 5 óra 34 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Mező-Laboréi felé
Délelőtt 9 óra 16 perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 10 óra 06 perez.

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felöl

Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután 2 óra 45 perez.
Éjjel 10 óra 01 perez.

Meló- Laboréi felöl
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 58 perez

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihaly Kossuth Lajos utcza 62 szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű 

ablakredőnijök 
(rolletlák) a legjobbak, leglartósabbak és

• ezáltal a legolcsóbbak. ~
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellel kaphatók. 
Zsinórral ellátott regi redőnyök jutányosán alakíttat 

nak át önműködő szerkezetünkre
Elvállalom továbbá egész épületek üvegezését, egyszerű, sulin, 
homályos, mintázott, színes, reezés és tükör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehető minőségben. 

Szives pártfogáséit esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

□

LANDESMAN IZSÓ
ÓRÁS---------------

Nagymihaly, Kossuth Lajos-utcza 23. szám
(Ali kovit -féle házi

Slvállal mindennemű és legeomplikáltabb óra-javításokat

csak 80 krért

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 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

árak melleit.

9 9 9 9 2 évi jótállás mellett. 9 9 9 9

. 5
5

festékkereskedésemberi 

mindennemű borostyankö-máz szobapadlók 
fényes es tartós befestésére. száraz- és 
olaifestekek. firneisz. terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst bronz, úgyszintén minden
nemű festek-kulönlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.
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□
hikarhnwg mindenki, aki öltönyeit R E I C H A D O L F férfi-szabónál Nagymihályon készítteti.] fj Iz /—X k—a-X •’\ T ... ------ ---- — — — — — • .-... .. agy uiiumyun lieiíiuoLi.

I U t\UI U í I d l Mer,ck utan a lcK"a«y<»hh választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben.
I. >■ g u j a l> l> || I V a | II S z a b á s. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.Legújabb díváin s z a b á s.

Nyom. Landeimao B. könyvnyomdájában.


