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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
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SZERKESZTŐSÉG:

Hova a lap Mzellanti réazét illető minden 
közlemény intézendő :

K099uth L9jQ9-utoz» 34. izam.

ELŐF1ZETF.8I DÍJ: Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

ex Egye* szám ára 2'f til

Kéziratok nem adatnak vissz - *.
Bérrnentetlon levelek nem fogadtattalak .1.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az. előtizetének. hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeim&n B konyvn y o m d áj a.

Olvasóinkhoz!
?1 „Felsö-Zemplén" 1907. január hó elsejé

vel XII. évfolyamába lépett. 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, 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 tényék 
megítélésében feszélyezve soha nem leszünk. Ki
fogunk tartani minden téren bátran.

S ha érdemszámba fog vétetni működésűnk, 
ebből az oroszlánrész közönségünket 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, lévén az egyik felté
tele annak, hogy kötelezettségeinknek képesek h 
gyünk eleget tenni.

Dr. Kállai József.

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.

T A R C Z A.
A kutya.

Az ember nem hinné, hogy olykor a leg
ártatlanabbnak látszó dolog is óriási veszede
lem csiráját rejti magában. Én se hittem volna, 
de meggyőzött róla — egy kutya. Elmondom a 
dolgot, hogy okuljon más is és tudja meg, hogy 
nem jó mindig örülni, amikor örvendetes dol
got hallunk.

Hát úgy esett, hogy a feleségemnek cgv jó 
barátnője, a ki Újpesten lakik, egy kis kutyát 
Ígért ajándékba. Mindnyájan megörültünk neki, 
különösen a feleségem meg a gyerekek, a kik 
már régóta kínoztak engem azért, hogy majd 
aztán én egy kutyát kínozhassak. A jó barátnő 
(bár soh'se láttam volna) azt mondta, hogy még 
egy hétig künn kell maradni a kutyájának Új
pesten, de aztán behozhatjuk. A gyerekek pon
tosan kiszámították a hét napot (még se fize
tek hiába a sok tanítónak) aztán hirtelen meg
rohantak, hogy menjek ki a kutyáért Újpestre. 
A feleségem is rámparancsolt és én a végzetes

Bajok a Mávon.
Egy közgazdasági iró kiszámította, hogy 

háromszázmillió korona kára van az ország
nak abból, hogy az államvasutakon eddig 
még nem tapasztalt árutorlódás van s a te
herforgalom teljesen megbénult.

Bizonyos részről tendenciózusan han
goztatják, hogy a Máv. megbénulásának a 
passzív rezistencia az oka. amelynek célja 
az államvasuti alkalmazottak fizetésrendezé
sének kicsikarása lenne. Nem adunk hitelt 
ennek a tendenciózus híresztelésnek, de azt 
el kell ismerni nekünk is, hogy az állam
vasutak személyzetében, a hivatalnokoktól 
le egészen az utolsó bakterig, meglehetős 
elégiiletlenség lett úrrá. Esztendők óta kö
vetelik s remélik a Máv. alkalmazottjai, hogy 
a mai drágaság mellett oly kicsiny fizeté
süket felemeljék, gyarló előléptetési viszo
nyaikat és a végletekig kimerítő szolgálati 
rendszert rendezzék; a mindenkori kormá
nyok mindezekre nézve tettek elég Ígéretet, 
de Ígéreteit egy ik sem váltotta be. A vas
utasok elfojtott keserűsége t I isza-kormány 
alatt elementáris erővel tört ki. a vasutas
sztrájk valóságos hadi állapotba juttatta az 
országot. Akkor, az események behatása 
alatt, szentül megfogadta minden tényező, 
hogy a vasutasok jogos követeléseinek elég 
lesz téve. Nem mondhatjuk, hogy azóta 
semmi nem történt volna a vasutasok ér
dekében, de ez oly an kevés, hogy nem elé
gíthette ki az összes kategóriákat és ez a 

hetedik nap reggelén fölültem a villamosra, ki
robogtam Újpest túlsó végére, megkaptam a ku
tyát és hoztam befelé. Azaz hogy csak hoztam 
volna; mert épen a hozásban volt a bökkenő 
Amint a kutyát ölemben cepelve, fölszálltam a 
villamosra, a kalauz kijelentette, hogy kutyát 
nem szabad a kocsin vinni.

— Hát kit bánt ez a kutya? — mondám 
nyájasan, könyörgő hangon.

— Mindegy, nem lehet kutyát vinni a vil
lamoson, ez nem állatszállító kocsi — szólt hi
vatalos tekintélylvel a kalauz.

— Akkor csodálom, hogy utazhatik maga 
rajta, feleltem most már ingerültebben.

— Ne vicceljen az ur velem — ordított 
most már a kalauz.

— Bocsánatot kérek, én komolyan beszél
tem, mondám és leszálltam, mert fenyegetőzött, 
hogy különben rendőrrel löket le. Nagyon dü
hös voltam s azon törtem az eszemet, hogy vi
hetnem be a kutyát. Gyalog nem mehetek és 
gummirádlist meg csak nem fogadok a kutyám 
számára, mikor magam is csak villamoson járok.

Hopp! Megvan I Túljárok én a villamostár- 

körűühnény bizonyos fokú elkeseredésnek vált 
a s?»<iiló okává most, a midőn az általános 
drágaság 15 20 százalékkal drágítja meg 
az ^életviszonyokat.

Mindazonáltal nem hisszük, hogy a Máv. 
a ptnssiv resistencia erőszakos lépésére szánta 
volma magát.

Akármint van is, a helyzet fölötte vi
gasztalan, az összes vasúti állomásokon ezer 
és u.*zer métermázsa áru van felhalmozva 
már" hetek óta s nem mozdulhat a rendel- 
tetéssi hely felé. Gyárak, műhelyek állanak 
szél i és nyers anyagok nélkül, a kereske
dők áruk nélkül és a közönség a legszük
ségesebb napi fogyasztási cikkek nélkül. A 
súlyos helyzetet éppen úgy megérzik a vá
rosokban, nunt a falvakban, a milliós ban
koki l>an. mint a kisiparos műhelyében.

Megdöbbentő perspektíva tárul elénk, 
ha .elgondoljuk, mi lesz a tavaszszal és mi 
lesz aratás után, ha ez az állapot tovább 
fog tartani. Mindezt egybevetve konstatál- 
nun k kell, hogy nem ismerünk ez idő sze
rint sürgősebb feladatot, mint a rendes te- 
herdru forgalmat a Mávon helyreállítani és 
kere^skedelniünket s iparunkat ez által ismét 
akcií óképessé tenni. x.

Városi virilisták. Nagymihály városában 
az 1 H07. évre mint legtöbb adófizetők a követke
zők jutottak be a község képviselő testületébe : 
Gról- Sztáray Sándor. Cilnir Bertalan. Oppitz Sán
dor. Sulyovszky István. Landesman Vilmos, Strömpl 
Gáhoor, Bucsinszky Lajos, Polányi Géza. Dr. Wid- 
der -Mark, Widder Lázár. Orosz ignácz, Stark Her- 

sasátff eszén, mégis csak bevittem a kutyát vil- 
lamroson. Bementem a kereskedésbe, vásároltam 
egv »agy papendekli skatulyát, abba tettem be 
a kintvát. A skatulya oldalán fúrtam két ly ukat, 
hogy levegőjárása legyen. Aztán felültem a leg
közelebbi állomáson a villamosra. Kendbe ment 
mim len. Ölemben a kutyával, jobban mondva 
a sk- ululy ával vígan utaztam befelé s már ne
vettetni magamban, hogy rászedtem a világot. 
Minden rendben lett volna, ha az újpesti vá
mon nem kellett volna keresztülmenni. Ott föl- 
száli t a kocsira egy finánc és vizsga szemmel 
tekii ligeteit mindenkire, hogy nem csempész
nek— <■ valamit keresztül a vámon befelé a vá
rosban? Hát nem megakadt ennek az ördögadta 
íináincuak a szeme az én skatulyámon?

— Mi van ebben a skatulyában ? — kér
dezted szigorúan.

— Művirág, válaszoltam szemtelenül nyu
godt hangon.

— Micsoda? — szól! a finánc és ujját az 
általsam fúrt szelelőlyukon keresztül kémlelődve 
beledugta a skatulyába.

A kutya ebben a pillanatban ugatni kéz-

Sirolin
Emeli az étvágyat és a testsúlyt, rr..g«ün- 
teti a köhögést, váladékot, éjféli lázadást.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza 
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor’ 
„Koehfi** wdelt rnoinagolánt. T

F. Ilollniann-I.a Kor he A <•. Basel (Svájc)

„Roehe“
Kánható orvosi rendeletre a evógy'zerUralt* 

,ban. — Ara uvegenkint 4.— korona.

Lapunk mai zuma 4 oldalra terjed.



mán. Richtzeit Zsigmondné, Dr. Eperjes) Lajos. 
Tolvay Imre. Semsey Gyula. Spiegel Bernátné. Dr. 
űlück Samu. Löffler Noa. Weinberger Aithur. Pót
tagok Horváth Sándor, Glück Mór.

VEGYES HÍREK
— Személyi hír. Vi'ekerle Sándor dr. mi

niszterelnök f. hó 4-én apósánál, .Molnár István 
főrendiházi tágnál látogatást tett Sátoraljaújhelyben. 
Vele Utazott fia, ifj. Vi'ekerle Sándor orsz. képvi
selő és sógora, .Molnár Viktor főrendiházi tag is. 

*A miniszterein.ik a legközelebi vonattal visszatért 
a fővárosba.

— Kinevezés. A pénzügy minisztérium veze
tésével megbízott m. kir. miniszterelnök Harsány i 
Kálmán rákospalotai lakost a szolnoki m. kir. pénz
ügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez szám- 
’isztté nevezte ki.

Küldöttség. F. hó 4-< Kassa városinak 
monstre-küldöttsége tisztelgett a k. v íselöházban 
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi mi
niszternél a kassai egyetem érdekében. A küldött
ségben Czibur Bertalan, kerületünk országgyűlési 
képviselője is részt vett.

A Széchényi-lakoma. A Nemzeti Kaszinó 
vasárnap, e ho 3-an délután tartotta meg évenkint 
szokásos Széchényi lakomáját. Az ünnepelv szónoka 
ez alkalommal Eszterházy Móric gróf, a töketere- 
besi kerület orsz. képviselője volt. A lakomat meg
előzőleg fel hat órakor tartottak meg a folytatóla
gos es hitelesítő közgyűlést, melyen kihirdették a 
választások eredményei, mely szerint az egyik igaz
gató Hadik-Barkóczy Endre gróf, kerületünk volt 
országgyűlési képviselője lett.

Farsangi mulatság. A nagymihályi Ca- 
sino-egyesület f. hó 12-én a Barnai szálló nagy
termében zártkörű tánczestélyt rendez, melyről a 
Casino tagjait e2uton értesíti.

A nagymihályi kereskedelmi és hitel
bank f. hó 3-an tartotta meg Dr. U"idder Mark 
elnöklete alatt évi rendes közgyűlését, melyen az 
igazgatóság es felügyelő-bizottság jelentését tudo
másul vettek. Az igazgatóság, felügyelő-bizottság 
és a tisztikarnak sikerdús működéséért a részvé
nyesek köszönetét szavaztak. Majd az igazgatóság 
mandátumának lejárta után választásra került a 
sor és a közgyűlés egyhangúlag és újból a régi 
tagokat választotta meg. Elhatározta végül a köz
gyűlés Landesman Vilmos részvényes indítványára, 
hogy a tisztviselői kar részére nyugdíj alapot léte
sít és a további teendők, illetve szabályzat kidol
gozására az igazgatóságot utasította. Az intézeti 
részvények 12. sz. szelvényei 2o koronájával a pénz
tári órák alatt beválthatók.

Szaporodnak az ügyvédek. Dr. Polányi 
Géza Nagymihályon telepszik le s itten nyitja meg 
ügyvédi irodáját. Az uj ügyvéddel tehát városunk 
ügyvédeinek száma immár kilencre szaporodott.

delt. A finánc ijedten visszakapta az ujját s rám 
ordított.

— Ugató művirágja van magának No hi
szen szép virág, maga egy mákvirág. Tüstént 
nyissa ki a skatulyát.

— Nem nyitom — feleltem remélve, Itogv 
a tekintélyes föllépés használni fog. De nem 
használt Bejött a kalauz is s én kénytelen vol
tam kinyitni a skatulyát Nagyon rösteltem a 
dolgot, amikor kibújt belőle a kutya Az összes 
utasok rajtam nevettek, de amikor aztán a fi
nánc meg a kalauz gorombáskodni kezdtek ve
lem, akkor a pártomra keltek. Nagy veszeke
dés támadt, de azalatt szerencsésen beértünk a 
városba. Ott azt hittem, gyorsan leugorhatok s 
megszabadulhatok. A kalauz azonban, alig áll
tunk meg, odaszó lilotta a rendőrt, akinél aztán 
botrány csinálást s nem tudom micsoda súlyos 
vádakat emelt ellenem. A rendőr fölirta a ne
vem, s mig ez a hivatalos eljárás tartott, óriási 
csődület támadt körülöttünk. Borzasztó dühbe 
gurultam, a kutya vouitani kezdett, mert nyom
kodtam s közben a rendőrrel is gorombáskod- 
tam, aki erre be akart kisérni. Egy jó félóráig

Uj tankerületi főigazgató. A m. kir. val
lás és közoktatásügyi miniszter Dr. Afózy F.ngel- 
bert bencés papot a szabályszerű illetményekkel a 
kassai tankerület főigazgatójává nevezte ki. Mázy 
eddig a kőszegi algymnasiuinnak volt igazgatója.

Az ipartestület bálja. A nagymihályi ál
talános ipartestület az „Aranybika' szálló díszter
mében f. hó 2-án az ipartestületi diszzászló költ
ségeinek fedezésére tancestélyt rendezett. A bál. a 
mely a legsikerültebb mulatságok egyike szokott 
lenni, ezúttal is agy anyagilag, mint erkölcsileg mi 
kívánni valót sem hagyott hatra, s a rendezőség, 
elén Kolozsvdry Ödön ipartestületi elnökkel, fá
radhatatlan buzgalommal működött közre a siker 
érdekében. Fesztelen jókedv uralta a kedélyeket 
mindvégig s a sok szép leány és asszony egészen 
a reggeli órákig áldozott a tánc istennőjének.

Találmányi szabadalom. A m. kir. sza
badalmi hivatal Herskovics Máik nagymihályi la
kosnak az altala feltalált szivattyu-ra nézve a sza
badalmat engedélyezte. Az uj szivattyú előnye az, 
hogy súrlódási veszteségei nincsenek, igen olcsón 
előállitható, mert nincsenek hengerfelületei s amel
lett nagy vízmennyiségek szállítására is alkalmas.

Betörés. A f. hó 2-áról 3-ára virradó éjjel 
Goldfinger József és Henrik helybeli kereskedők 
röfös-áru üzletében betörök jártak és az üzletben 
volt körülbelül 300 koronányi készpénzt magukkal 
vitték. A betörést úgy követték el a tettesek, hogy 
az üzlethelyiségnek az utcára néző ablakát bezúz
ták s azon keresztül hatoltak be az üzletbe. A tet
teseket a rendőrség nyomozza, mindezideig azon
ban teljesen eredménytelenül.

Országos vásár. A Boldogasszony nevű 
országos vásár f. hó 4-én tartatott meg, a mely 
azonban nagyon gyér volt s alig lehetett ráismerni, 
hogy az nagymihályi országos vásár akart lenni.

Zsebmetszők garázdálkodása. A f. hó 
4-én megtartott országos vásár alkalmával rendőr
ségünk nem kevesebb, mint 19 zsebmetszőt fülelt 
le. Az illetőket előállították a városházára, itt azon
ban miután a károsultak visszavonták panaszaikat, 
az elöljáróság szabadon eresztette őket.

Pályázat. A március havi vármegyei köz
gyűlésen a varannói főszolgabírói állás betöltésé
vel előreláthatólag szolgabirói állások is jönnek üre
sedésbe. Az üresedésbe jövő szolgabirói állások va
lamelyikére Zombory Géza nagymihályi közig, gya
kornok, tb. szolgabiró is pályázik. Zombory már 
régen megérdemelte volna előléptetését s hiszszük, 
hogy az érdem jutalmazása ezúttal nem marad el, 
s igazságos főispánunk lehetővé fogja tenni, hogy 
a törv.-hatósági közgyűlés Zombory Gézát az egyik 
szolgabirói állásra megválaszsza.

.léghordás. Hordják mindenfelé a jeget 
a Laboréból, szép, tiszta darabokban. A sörgyár 
es a korcsmárosok százával foglalkoztatják a vi
déki gazdákat, a kiknek a jég és hóhordás tete
mes jövedelmi forásuvá vált. Egy fuvaros ugyanis 
naponta átlag 8—1(1 koronát keres.

tartott, mig végre — könyörgésre fogván a dol
got — mégis megszabadultam A pokolba kí
vántam már a villamos kalauzt, a fináncot, a 
rendőrt, a jó barátnőt és az. összes kutyákat. 
Szerencsére volt a tömegben egy hordár is. An
nak átadtam a kuty át, hogy vigye a lakásomra, 
együtt mentünk, én elől, a hordár hátul. Az 
Andrássy-ut tájékán egyszerre rémült ordítást 
hallok. Hátranézek, hát a hordár elszalajtotta 
a kutyát, az meg szaladt is eszeveszetten Újpest 
felé, talán az anyja mellé vágyakozott. Több 
mint egy félóráig hajszoltuk én meg a hordár 
a gonosz kis állatot, mig végre egy utcagyerek 
fogta el. Ennek borravalót kellett adnom. Végre 
azonban mégis hazaértünk. Már délután 4 óra 
felé járt az idő s én még egy falatot sem et
tem. A kutyát nagy örömmel fogadták, én már 
csak kihűlt, hideg ételeket kaptam. Nagv volt 
a gyerekek övömé, ám nem az enyém! Másnap 
beidéztek a kapitány ságra s megbüntettek öt
ven koronára Amikor hazajöttem, sirt az egész 
ház, a feleségem, a gyerekek, még a cseléd is, 
mert a kutya — megszökött.

Nemeskéri Kiss József.

— Felülfizetés. Az izr. nőegylet báljára utó
lagos an felülfizettek még : Gróf Sztáray Sándor 
20 K — Halmi Ödön (Lászlómén fi K — Wirt- 
schafter Ármin (Szalók) 4 K — Fogadják a szi
ves felülfizetök ezúton is a nőegylet hálás köszö
netét.

— Bolond estély. Vasárnap f. hó 10-én 
álarcos bolond estély lesz rendezve az Aranybika 
szálló összes termeiben. A táncszünetek közt tréfás 
mozgóképek lesznek bemutatva. Általános belépti 
dij egy korona. Kezdete 8 órakor.

Az izr. nőegylet báljáról lapunk múlt 
számában megjelent referádában tudósítónk Dr. 
Eperjesy Lajos és Dr. Richtzeit Vilmos szereplé
sével foglalkozván, oly színezetet kölcsönzött a tu
dósításnak, mintha a nevezett uraknak némi cél
zatosságot kívánt volna tulajdonítani. Kijelentjük, 
miszerint szerkesztőnk távolléte alatt megjelent eme 
közleménynek semmiféle néven nevezendő célza
tossága avagy sértő szándéka nem volt, a mint 
hogy nem is lehetett. A személyeskedés soha nem 
volt kenyerünk, az tőlünk mindig távol állott, még 
oly esetben is, a midőn annak csupán egy éke
lődő jelleg volt tulajdonítható. Szerk.

Bioskop-előadások. A nevvyorki Uránia 
színház mintájára berendezett amerikai Edison-szin- 
ház városunkba érkezett és szombaton f. hó 11-én 
kezdi meg előadásait az Aranybika szálló nagyter
mében. Az érdekes előadásokra felhívjuk olvasóink 
figyelmét.

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 legfőbb kérdéseire. Miiven 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 Ánatole 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, ainelv 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 iskolaifjuság reggelije. A mennyire 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, hogy 
a gy armatkávé rendszeres élvezete, tartam s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas
okú fidegességet, gyomorbajt, bénulást és szivszél- 
hüdést 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 ? Hosszú évi tapasztalat után a Katli- 
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 
színe, eltekintve attó’, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakar itás érhető el. Természetesen 
szigorúan ügyelendő arra, hogy csakis a valódi 
Kathreiner használtassák, az eredeti zárt csomagok
ban, melyeken mint védjegy, Kneipp- páter arcképe 
lathato. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza
matot, jóizii és kiadós a használatban.

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.

10 koronát lakm it meg mindenki, aki öltönyei R E I C H A D O L F férfi-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék It a z a i és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb d i v a t u szabás. - Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek'



Nyilvános számadás
a nagymihályi általános ipartestölet által folyó évi 

február hó 2-án tartott táncestélyéről. 
Bevétel .... 675 K 90 f.
Kiadás .... 330 K 92 f. 
Tiszta jövedelem . 371 K <J.H f.

Felülfizettek : Gróf Sztárav Sándor, Sulyov- 
szky István, Sutter Rezső 20 20 K l’ol'ányi 
Géza, Dr. Eperjesy Lajos, Thuránszky Tihamér 
10 10 K — Oppitz Sándor, Barnái Andor 8 8
K — Csollák Ilár, Dr. Widder Márk, 6 6 K 
Szőllősi Sándor, ifj. Buesinszky Lajos, id Bucsin- 
szky Lajos, Dr. Kellner Mihály,' Dr. Priusz Miklós, 
Dr. Glück Samu, Dr. Euchs lgnácz 5 5 K 
Belász János, Bajusz Andor, Walkovszky Béla 4 4 
K — Schvarcz Sándor, Tolvay Imre. Dr. Miklós 
Móricz, Landesman Lajos, Fejér Elemér, Dr. Richt- 
zeit Vilmos, Landesman Vilmos, Widder Menyhért. 
Horváth Sándor 3—3 K — Rontsinszky Ágoston, 
Rontsinszky Géza,Deák Jenő, Müller Adolf, l-ried- 
man Mihály, Dr. Briigler Miksa. Dr. I’olányi Géza, 
Löffler Sándor, Karczub Pál, Hoszpodár József, 
Gyagyovszky Ede, Berger Ernő, Ambrisko Bertalan. 
Kralyovszky János, Bódy Győző, Lándai József, 
Markovics Géza, Besskó Eerencz, Strömpl Gábor 
2- 2 K - Briigler Lajos, Lichtman Hermán, Kiéin 
Ödön, Buzay Gusztáv, Lászlófi László, Záborszky 
Lajos, Markovics Károly, Fedorcsák János, Miro- 
lya József, Kákos György, Henzelman Tivadar, 
Mastsenyik Ede, Kuzsma János. Miskovits József, 
Rónai Alajos, Csétni Béla, Müller Sámuel, Rado- 
vics Pál, Sarudy Ji ’izsef, Muha György, Majorosy 
András, Ackerman Arthur, Hündler Miksa, Mala- 
tinszky László, Sztasko Viktor, Horváth József, 
Róth Sándor, Haberfeld Kornél I I K Her- 
zik Győző 50 fillér, — Dózsa N. 40 fillér, Torta 
jövedelméből befolyt 5 korona.

A bálrendező bizottság a megjelenteknek e 
helyütt közzünetet mond.

Nagymihály, 1900. február 0-án.
Alexa Mihály Kolozsváry Ödön

pénztáros. elnök.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József.
Ki adóhivatali művezető: Lándai József

Hirdetések.
689.

t»o«. v.m. Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó 1881. évi LX. t.-cz.. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy i nagviniliAlyi 
kir. járáabiróságnak 19(1.*. évi Sp. 1733 számú végzése kö
vetkeztében Dr. Kállai József ügyvéd áltál képviselt Szarvas 
János javára Császár Antal János ellen 600 korona s jár. 
erejéig 1906. évi deczember hó Gáli foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt s 698 koronára becsült következő 
ingóságok u. ni. Locomobil, cséplőgép felszereléssel stb nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a •nagymihályi kir. járásbíróság 1905. 
évi V. 432/2. számú végzése folytán 600 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1906. évi november hó I. napjától járó .*> százalék 
kamatai, 7sa/e váltódij és eddig összesen 120 korona is fil
lérben biróilag már megállapított költségek erejéig Abárén a 
hol a lefoglalt ingók elhelyezve vannak, leendő eszközlésére 
1907. február 12. napjának d c. 10 órája határ-i<lőíil 
kitüzetik, és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az lss|. évi LX. t 
c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz fizetés mellett, a leg
többet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is elfog adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-ez. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Nagymihály, 1907. január 24. napján.

PeUea József
kir. bírósági végrehajt**.

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

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

Mindenkor kaphatók : 

cs-x^-eroic: nxztóxe czégnél

— Nagymihályon. ■■■

Üzletmegnyitás.
\ an szerencséin a n. c. közönség szi

ves tudomására adui, hogy Nagymihályon 
az újonnan épüli Kolozsváry-féle házban 
egy a mai kor igényeinek megfelelő 

üveg- és porcellán- 
kereskedést nyitottam.

Raktáron tartok : Karsbadi porcellán- 
árut, üveg és porcellán edényeket, ma- 
joika-, lámpa- és chinaezüst tárgyakat, 
tükröket, fali- és szobadíszeket, hazai 
csehországi és belga solin és színes táb 
Iákat. Elvállalom bármely épület üvegezi 
sét, úgyszintén niűiivegezést is a legjutá- 
nyosabb árak mellett. Kész ablakok és 
képkeretek minden színben és méretben 
állandóan raktáron vannak.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri

KLEIN LIPÓT
üveg- és porcellán-kereskedése Nagymihálv.

Pártoljuk a hazai ipart!
Minden takarékos háziasszonv használja az 
„E M K E“- 9 9 9 9 

9 9 9 epadEólakkot 

mely minden eddigi gyártmányt felülmúl. 
Jobb, kiadobb es olcsóbb mint a „Keil“-lakk

Egyedüli el á r u i t ó :

BALÁZS LAJOS 
fűszer- és csemege- üzlet Nagy miliályon. 

CZ3 [Z3 CZ3 CZ3 LZ3 CZJEZZSÍZZJ

ÉRTESÍTÉS.

Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget, hogy f évi február hó i-étól a tej 

I nem lesz házhoz szállítva, hanem a tej- 
' csarnokban reggeltől estig, a sajtodéban 
I pedig reggel fél 8 órától fel g-ig, este 6 
j órától 8-ig lesz kimérve. Ezen időben 

szállittatik be t. i. a tej az uradalmi ma- 
| jorságokból s Így az friss állapotban ada- 
| tik el a t. ez. közönségnek.

Tisztelettel

JÁGGI JÓZSEF.

Sándor Ferencz
Nagymihály.. Sulyovszky-utcza 5. szám.

I Elektromos szobacsengi. tlyük, számjelzó 
készülékek, vészcsengettyük és telefonok 
(távbesz.élíí) felszerelését és javítását pon- 

I tosan végzi — —....  —
Lokomibolok, gózcséplok, benzinmotorok 
pontosan javíttatnak. —..........  —
■www mruLac. 7. MtaAruarxa
--------------------------------------------------- —-------

Gálszécs vidékén egy szatócs-üzlet 
| elköltözés végett előnyös feltételek mel

lett átadó. Bővebb h Ivilágosiiást nyújt 
Ackerman Arthur ur Nagytnihályban.

— —
Művészi képes levelező lapok nagy választék 

| bán kaphatok Landesman B. könyvkereskedéseken.
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ÉLÖVIRAGi
MENYAZSZOYI. KOZORUSLEÁNYI 

és különféle alkalmi CS6KR6K, va
lamint KOSZORÚK, az egyszerűtől 
kezdve a legdíszesebb kivitelig meg
rendelhető. Jutányos árak és pontos 

kiszolgálás.
Magamat a nagyérdemű közönség szi
ves pártfogásába ajanlva maradtam 

mély tisztelettel

MOSKOVSZKY DEZSŐ
KERIiSK. AU KI.R I ÉSZ.

Levélczim: Sürgönyczim:

Moskovszky Dezső átoraljaujhely.
^••••••••99eee9ei9l999999999999999<
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• • TŰZIFA ••
Két érés száraz bükkfát házhoz 
szál l>ta n k. Medren ti eléseket köz
vetít: Sehapira Dádil pálya
ad rari fa raktáritok mik. ■■

Gözfürészkezelöség Hanajna.

DEÁK JENÓ
——..... .  villanyerőre herendezett 1

FOGTECHNIKAI
—-l LABORATÓRIUM = 
NAGY M I H Á L V., Kossuth Lajos-ntcza, 

az újonnan épült Kolozsváry-féle házban.
készít minden a fogászati szakmába 
vágó munkákat aj módszer szerint.

Sí érje ingyen
és bérmentve m. 
fékemet. «X»-t,

• s b«»ra tik eredeti gyári árban.
• K 8 —

S5 ment H" - O| f | stent ó*s R 4.—
fvl CI Ilidet -v-tein HoHkopt psient K 5 —. 
II. egiZTlt S.IM RoKki.pt-nikkel lem K 7.— 
Eztist r-.t onto.r éta (Hóna müvei K 7.ft) 
Ezt t rcniot.Udr rtrs dupla fedéllel. . K ll.M 
l.t .■-zifuo. K konyháéra K 3.—
S<- w ii/TAil ü ta K .-11 Kakákéra R - 50 
■‘iiiob n óráért 3 í vj Írásbeli lóvAliás Nin
csen kookazat! Becsereles treuenuedve, 

vag-y a pénz vissz. 1

KONRAD JÁNOS
Első óragyár es szétküldést AruhAf,

Brüx | szám. <CsehurHtág.)

ny- lvt> tz z.t« <>n .1 u-« rllt főár egy- 
i mindé immö nikkel-, műit- 

és aranyórák. • i int mit t • <■ n szó-.d
arany es ezüst aruk h-ing-szerek aoél-

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

Eszterházy cognac
mely .1 közönség kedvenc itala, mindenütt 
kapható. Köz|ionti iroda: Gróf Eszter
házy Géza-féle cognacgyár Budapest, V. 
Nádor-utca 16. szám.

Salvador
A Szinve-Lipóczi

Lithion-forrás
1

v«s«-,húg1jh61||W'V • kínv-tíngbántwlnuk «ll«n,húfg- 
dara wtzalt.t nthéxséfekaH, R ctukras hftj.ArvAl, 
továbbá a léfliö és emtcxttri szervek kurutarnál, 

Htí íí.vlitó hAtÁwú !

Vamentas! : * ínye* wiiiéi theté! CstrsaontM !

'1 • . ... •e, ..rfid"'ll Pte- > m



MEGHÍVÁS.
A Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság

1907. évi február hó 34-én délelőtt 1O órakor az intézet hivatalos helyiségében

II. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
tartja meg, melyre a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja.

A közgyűlés tárgyai:
I. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.

Az igazgatóság jelentése a társaság inuk évi üzleteiről s az üzleteredmény feletti javaslattétel.
3. \ felügyelő-bizottság jelentése az igazgatóság által elkészített évi zármérlegről, valamint 

a nyereség felosztását illetőleg tett indítványnak megvizsgálásáról.
i. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a felmentvény kiadása iránti határozat. 

Az igazgatósághoz az alapszabályok 29. §-a szerint netán beadandó indítványok tárgyalása.
Nagymihály, 1907. január 29.

Tartozik Mérleg-számla. Követel

Az igazgatóság. 
Kivonat az alapszabályokból.

i s .i.a.ati joggal o.ikis azon részvényes bir, aki a közgyűlést megelőzőleg legalább 30 nappal az intézet részvénykönyvébe mint részvényes bevezettetett.
34 í A k' . gyűlésén minden részvény egy-egy szavazatra jogosít 2Ü részvényig, busz szavazatnál többet egy részvényes sem gyakorolhat.
35. ravollcvók meghatalmazott által is szavazhatnak, a meghatalmazott azonban csak részvényes lehet es 20 szavazatnál többet nem képviselhet.

V A G Y () N Korona fillér T E 11 E R Korona 1 fillér

Készpénz ..... 18751 88 Részvénytőke .... 200000
Váltó . Ebből jelz. bizt. K 134.943 1114672 50 Tartalékalap* ..... 26692 10
Kötvény kölcsön K 27.626- 31086 Betétek . . . K 306.548’55
Folyószámla adósok .... 52343 85 I letibefizetési betétek . K 44.472’80 351021 35
Törlesztéses jelzálog-kölcsönök 294.>3 80 Átruházott törlesztéses jelzálogkölcsönök 29453 80
Értékpapírok ..... 81X X l \ isszleszámitolt váltók 626191 —V isszleszámitoló intézetek 147.3 08 Fel nem vett osztalék 720
M. kir. postatakarékpénztár 184 88 Átmeneti kamatok egyenlege 5657, 82
Alapítási költség .... 181X) Nyereség:
Felszerel vény számla ... 3568 96 Athozat 1905. évről . K 550"—
Óvási dijak ..... 76j 95 1906. évi nyereség . K 211.25'83 21675 83

1261411 90 1261411 90
1 Ez évi dotációval K 32.000-—

KövetelNyereség- és veszteség-számla.Tartozik

V E S Z T ESI G Korona fillér

Betétkamatok 9522 11
Hetibefizetési betétkamatok 1669 13
\ isszleszámitolt váltókamatok 29130 27
Átruházott törlés/, jelzál. kölcsönö < kamata 2180 85
lartalékalap 6°,0 kamatja 
Állami s községi adó

1500
5860 15

Betétkamatadó 952 21
Hetibefizetési betétkamatadó . 166 91
Alapítási költség 
Felszerelvénv számla .

600
892 24

l iszti és szolga fizetések 
Üzleti költség

5700
1404 43

Nyomtatvány számla 326 72
Lakbér 640

Nyereség:
Athozat 1905. évről .
1906. évi nyereség

K
K

550-
21.125’83 21675 83

82221 85

Brügler Benjámin 
penztámok.

Tolvay Imre Schreiber Jónás

Jelen mérleg-. tatamim

N Y E R E S É G

Áthozat 1905. évről .
Váltókamatok
Kötvénykölcsön kamatok
Folyószámlái kamatok
I örlesztéses jelzálogkölcsönök kamata
Biztosítási ügynökség

Nagymihály. l'.MJfi. december 31.

Dr. Glück Samu
igazg. elnök.

Szladek József Stark Hermán
igazg. tagok.

Landau Mór
8. könyvvezető.

Brügler Lajos

eredmény->zaml;u az üzleti könyvekkel, valamint a főkönyvben kimutatott eredményekkel tételről-tételre < 
úgy egészben, mint egyes tételeiben helyesnek s a valósággal megegyezőnek találtuk.

Korona I fillér

550
72428
2196
4526
2268

251

18
76
01
40
50

82220 85

Bódy Győző 
főkönyvvezető.

Schvarcz Bernát

isszehasonlitottuk és azt

friedman Mihály
A F F. L í G Y i: L Ö-B I Z O T T SÁG:

Müller Ignácz Mathiász József Tóth Árpád
fel. biz. elnök. Buzay Gusztáv

Nyom. Landosiuau B. könyvnyomdájában.


