
Magymihily, 1907. március 7. ±O. szám. XIL évfolyam.

Felső -Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

mestelsit MiiTijEisr c s tt t c i? t ö kö rr.
SZERKESZTŐSÉG:

Hova a lap s/.vlleini részét illető niindat 
közlemény intézendő :

KoBButh Lajoa-utoza 34. szám.

KI.Öl- 1ZETÉS1 DÍJ : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye* szám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Hvrmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési éa nyílttól 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

Uj küzdelem, uj fegyverek.
Bármennyire szeretnénk is egyéb aktu

alitásokkal foglalkozni, a közjóért aggódó 
lelkünket szinte állandóan köti le a mozgo
lódó földmives munkásság és a jajgató föld
birtokos osztály. És mikor e kérdéseket mér
legeljük, természetes következmény, hogy a 
kivándorlás által okozott bajok is eszünkbe 
ötlenek. A munkáskérdés, a kivándorlás és 
az OMGE által követelt represszáliát szoros 
összeköttetésbe állanak egymással.

Sokáig chaotikus zűrzavar uralkodott e 
nagyfontosságu kérdések megoldása tekin
tetében. Úgy a hatóságok, mint a törvény
hozás nem tudtak egyöntetű megállapodásra 
jutni, hogy miként oldhatnák meg a mun
káskérdés és a kivándorlás okozta súlyos 
nehézségeket. A gazdák túlzottan szigorú 
rendszabályokat kívántak életbe léptetni a 
munkásság ellen, amelyek éppenséggel nem 
méltók egy szabadságjogaira büszke kultur
áltamhoz. A kormány s a törvényhozás pe
dig haboztak, nem tudván mit tenni. A ha
tóságok nem kapván felsőbb helyről direk
tívákat, hol tulszigoruan léptek fel a mun
kásszervezkedéssel szemben, hol teljes tehe- j 
tétlenséggel nézték, mint terjed, nő a moz- I

T A R C Z A.
Nyári éjszakák.

Susog a nádas.
Késő este, mikor a pusztára már rászakad 

a sötétség, a nádas susogni kezd. Egész nap nem 
lehet a nádast hallani, pedig úgy mondják, hogy 
nappal is susog, csak a tanyai zaj emészti föl 
a nádas sajátságos zsongását. De esteli tiz óra 
tájt a nád minden zizzenése kivehető. Halálos 
csönd uralkodik a pusztán. A libbenő nádak 
alján ott settenkedik a bolygó tíiz s szerelme
sen nyaldossa köröl kékes nyelvével a nádast. 
A bolygó tűz boszorkánytáncot jár, most a nád 
közepén imbolyog, majd a nádas pelyhes bó
bitáján leng, kacérkodik egv ideig, aztán mintha 
összeolvadna a szürke éjszakával.

Haliga ! A nádas éles, nyughatatlan leve
lei gymásra hajolnak s susogni kezdenek. Hal
kan mintha selyemből volnának, lágyan, mintha 
csak egymásnak beszélnének arról, amit nap
pal álmodtak ... A nagy csend egyre mélyül a 
pusztán s a nádnak ez a bizalmas, négyszem
közt való suttogása lassaukint beleolvad az éj
szakába. A ház mögötti tó tükre fölött a szú
nyogok zümmögnek. A tó közepén van a ná
das. Ott laknak a vadkacsák, a gémek s cgvéh 
tarka tollazatú vizi madarak . . . Hallga! A hajló 
nád csókolódzik a pusztai szellővel ... A nádas 
valami szomorú történetet mesél a tónak . . .

galom anyagi károsodására a gazdaközön
ségnek. Végre most direktívákat kaptak úgy 
a hatóságok, mint a közvélemény a mun
kásmozgalmak és a kivándorlással szemben 
követendő magatartás tekintetében. A ré
mült gazdák oly kívánságokkal fordultak a 
törvényhozáshoz, amelyek messze túlhalad
ják a normális megrendszabályozás határait 
s sok tekintetben ha e kérések meghall
gattatnának — statáriális állapotokat terem
tenének. 1: kívánságok között szerepelnek 
az esküdtbiróság felfüggesztése sajtó ügyek
ben, a földmives munkás szabad költözkö
dés! jogának megrövidítése és a gyülekezési 
jog eltiprása. Csupa olyan rendszabály, a 
melyek homlokegyenest beleütköznek a 48-as 
törvényekbe. A szabadság és polgári jog ba
rátai méltán aggodalommal látták e kérvényt 
bevonulni a törvényhozásba, mert joggal 
tarthattak attól, hogy a milyen paprikás a 
hangulat a munkásszervezkedés ellen, ez a 
reakciós izü kérvény még meghallgatásra 
talál. Szerencsére nem igy történt. Illetékes 
helyről a belügyminiszteri és igazságügymi
niszteri székből hangzottak el azok a kijelen
tések, amellett a leghatározottabban vissza
utasították azt a kába feltevést, hogy Ma
gyarországon reakciót lehet csinálni.

1.
Nyári éjszakákon nem tudtam aludni a pusz

tán. Lurkó beletemetkezett a patyolat ágyne
műbe, egyet-kettőt hánykolódott, aztán meghalt. 
Olyan volt álmában ez a fiú, mint a halott. Min
den kifejezés letörlődött barna arcáról.

A nyitott ablakon besuhant hozzám az éj
szaka rejtelme. Csodálatos hangulat vett erőt 
rajtam, valahányszor megütötte fülemet a ná
das susogása. Ez a mély, monoton, kísérteties 
zsongás babonás erővel hatott rám. Miért su
sog a nádas? Milyen élet van a vizek fenekén ? 
Mit csinálnak a vadkacsák ? Ezek a kérdések 
foglalkoztattak s miközben újra rávetettem te
kintetemet Lurkóra, hogy igazán alszik-e, el
oltottam a sápadt fénvü gyertyát és kiosontam 
a folyosóra. így történt ez minden éjjel, amióta 
a Kerekes pusztán földrajzra tanítottam a ke- 
ménvfejü Kenéz Lurkót.

Künn üldögéltem a folyosón a nvári éjsza
kákon egyedül s a nádassal beszélgettem. A ná
das volt az én legjobb barátom. Naphosszat alig 
válthattam valakivel szót Lurkón kívül, mert 
Eelicitás, a vöröshaj u nevelőnő nem igen hede- 
ritett rám, Kcnézné pedig furcsa úrnő volt. Csak 
parancsolgatott, de társalogni nem igen szere
tett. Mi valamennyien engedelmeskedtünk neki. 
Még a szikár Kenéz is, a szigorú tekintetű pa
pucshős, akinek csak a tekintete volt szigorú, 
de egyébként mukkanni sem mert, ha a fele
sége kinyitotta a száját. Eurcsa család volt az, 
a félelem miatt unatkozásra alig jutott időnk.

Nem kell félnie attól senkinek, hogy a 
sajtószabadság, vagy az esküdtbiráskodás és 
a költözködés s a munka szabadsága ellen 
történnék valami nálunk. Mindezen jogokat 

1 illetékes helyről nemcsak hogy meg nem 
rövidíteni, de fejleszteni akarják és fogják is. 

i Ennek ellenében minden gazda számíthat 
1 arra, hogy a munkásmozgalmakat vissza

fogják szorítani a törvényes keretekbe és 
hogy a kivándorlás ellen minden áldozatra 
kész a jelenlegi régimé, természetesen jogok 
s törvények sérelme nélkül. Békés akció fog 

1 megindulni a helyzet szanálására és ennek 
sikeréhez föltétlenül szükséges, hogy mind 
a két fél, úgy a munkásság, mint a gazda
közönség szelíd türelmet tanúsítson, mert 
egymás nélkül sem a mezei munkás, sem 
a munkaadó meg nem lehet. x.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő

fizetőinket, a kik még hátralékban van

nak es a kiknek előfizetése lejárt, hogy 

azokat mielőbb megiijitani illetve a hát

ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne

hogy a lap szétküldésében fennakadás 

álljon be. A KIADÓHIVATAL.

I De a nádast és a nyári éjszakát (mindakettőt 
! imádtam) nem vehették el tőlem. Tehát éjsza

kának idején szórakoztam, amikor a Kenéz-ház 
| sötétségbe burkolódzott.

A szellő volt a követem. Az vitte el a kér
déseket s hozta is meg pontosan a susogó ná- 

■ dastól a feleleteket. Mindig őróla beszélgettünk, 
j M itildról, a huszonhároméves szőke özvegyről, 

ikí a 1 arcagáli pusztán lakott szomorú egyhan
gúságban, mivelhogy férje, a vármegyeszerte is
mert Gencsy Tamás főbe lőtte magát. Híres em- 
l>er volt Gencsy Tamás, annak idején hét me
gyét bejárták az ő csodabogarai. Mondják, hogy 
a feleségét gyötörte volna, de halálának oka 
mindmáig titokban maradt. Ki tudja, micsoda 
ajátságos passzióból durrantotta agyon magát? 

Maliid, a gyászos özvegy, Kenéznek volt a test
vei inga. Néha ellátogatott a Kerekes-pusztára. 
Onnan ismertem.

A nádas susogásában csodálatos melankó
lia nyilvánult meg.

Imbolygó, kósza szellő vitte el kérdései
met: — Mikor jön el újra négy lovas hintá

ján Maliid, a gyászos özvegy ? Mikor csókolha
tom meg újra apró kezét ? Susogj, susogj nádas 
iramodj szellő s hozz megnyugtató választ . . .

— Hahaha I Mikor jön el újra ? Követelő 
vagy diák. Majd ha vihar száguld végig a pusz
tán s a szél megtépázza a tareagáti parkot, ak
kor itt lesz.

Belemerültem az ég szemléletébe, mintha 
leakartam volna róla olvasni a közeli vihar elő-

Sirolin
Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot éjjeli IzzadMt.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor' 
„ffoofte" errdól cnontayalánt. v

F. HoíTiaann-ba Rorhr A Ca. Basel (Svájc)

JRoehe"
Kapható orvoai rendeletre a gyógy?rertáralr^ 

,ban. — Ara uvegenklnt 4.—korona.

Lapunk mai iiimt 4 oldalra terjed.



VEGYES HÍREK
— Kinevezés. A pénzügyi miniszter fíerko- 

vics Sándor volt nagymihályi kir. adóhivatali gya
kornokot adótisztté nevezte ki.

Az igazságügyi miniszter Klontár .Alajos va- 
rannói és Rimay Károly homonnai kir. járásbiró- 
sági aljegyzőket jelenlegi alkalmaztatásuk helyén 
jegyzőkké nevezte ki.

— Megbízás. Alathiász József isk. igazgató 
szabadságának idejére, a kir tanfelügyelő az igaz
gatói teendők ellátásával László E. I'loris állami 
iskolai tanítót, az osztály tanításával pedig Fűzély 
Ilona oki. tanítónőt bízta meg.

— Vármegyei közgyűlés. Zemplént ármegye 
törvényhatósága 1907. évi március hó 21-én dél
előtt 9 órakor a vármegye székházában fogja ta
vaszi rendes közgyűlését megtartani.

— lltak befásitása. A kereskedelemügyi mi
nisztérium elrendelte, hogy Zemplénvármegye te
rületén átvonuló és még be nem fásitott állam- 
utak már e tavaszon befásittassanak és e tekin
tetben rendeletet is intézett az államépitészeti hi
vatalhoz.

— A nagymihályi sör és malátagyár gyárt
mányai oly jó hírnévnek örvendenek, hogy felső- 
Magyarország legtöbb városaiból már most is tö
meges rendelések történnek. A közönség annyira 
megkedvelte a gyár specialitását, az úgynevezett 
Casino sört, hogy Kassán például teljesen kiszo
rítja az ottani sört. Mindezen körülmények arra 
engednek következtetni, hogy a vállalat kitünően 
fog prosperálni és hogy azon remények, melyek 
a részvénytársaság alakulásakor tápláltattak, való
sulni is fognak.

— Az országút végre rendbe lesz hozva. 
Napok óta dolgoznak az Andrássy Dénes utón és 
eltakarítják az óriási hatat és jeget, a mely a köz
lekedést annyira megnehezítette.

— Sikkasztó postamesternő. A nátafalvai 
postahivatalnál az elmúlt héten a kassai ni. kir. 
postaigazgatóság egyik titkárja rovancsolást tartott, 
a mely alkalommal annak a nyomára jött, hogy 
3360 korona 60 fillér hivatalos pénz hiányzik. Mi
után Vargay Béláné postamesternő beismerte, hogy 
a hiányzó pénzt férjével együtt elköltötte, a posta
igazgatóság bünfenyitő feljelentéssel élt és Vargay 
Béla és neje vagyonára zárlatot kért. A kincstár 

pénze — mint értesülünk — nem fog fedezetet 
találni.

— Március 15. A magyar szabadság nagy 
napját városunk hazafias közönsége a dicső nap 
emlékéhez méltóan fogja ez idén is megünnepelni. 
.Az ifjúsági egyesület kegyeletes emlékünnepet ren
dez az Aranybika szálló dísztermében, este pedig 
a Casinó a Barnai szálló helyiségeiben társas va
csorát rendez, melyre a t. közönséget ezúton is 
meghívja a Casinó igazgatósága. — Legyen már
cius idusa mindnyájunknak igaz ünnepnapja !

Tudományos felolvasás. Oppitz Sándor
nak magas színvonalon álló és felette erdekes tu
dományos felolvasását e hó 3-án követte Csollák 
llár felolvasása, a mely az /Aranybika szállodában 
díszes közönség előtt ment végbe. A felolvasó 
Egyptom földjéről, lakóiról, állatjairól es történe
téről értekezett, fölhasználva ehez azon remek tér
képet, mely Haller polgári iskolai rajztanár tudá
sát jellemzi. Az előadást, mely vonzó képekben 
állította elénk az ősi föld viszonyait, a hallgatóság 
zajosan megéljenezte. — Vasárnap f. hó 10-én 
Egyptom nevezetes épületei lesznek bemutatva az 
uj vetítő készülékkel, melyet az ifjúsági egyesület 
oly szívesen áldozott, megmutatva, hogy örömmel 
tanul, szeretettel neki készül az életnek, boldogu
lást keresve az örökérvényű szavakban : „Többet 
észszel mint erővel 1“

Halálozás. Özv. Thuránszky Ferenczné 
született Kossuth Ida, néhai Thuránszky Eerencz 
szalóki földbirtokos özvegye f. évi március hó 3-án 
Szalókon meghalt. Az elhunyt uriasszony temetése 
kedden délután ment régbe, a melyen a várme
gye előkelősége nagy számban vett részt.

Közgyűlés. A nagymihály i Takarékpénz
tár Ipar és Kereskedelmi Bank kedden tartotta meg 
évi rendes közgyűlését. A részvényesek tudomásul 
vették az igazgatóság és felügyelő bizottság jelen
tését és köszönetét szavaztak úgy az igazgatóság
nak mint a felügyelő bizottságnak, valamint a tisz
tikarnak működéséért és az oly szép üzleti ered
ményért. A takarékpénztár az ezidei szelvényeket 
a hivatalos órák alatt mától kezdve beváltja.

Szomorú statisztika. A múlt év elejétől 
szeptember 30-ig a statisztikai hivatal kimutatásai 
szerint 197.510 magyar honos hagyta el a hazát 
s ment uj otthont keresni. Elmentek, elvándoroltak, 
elűzte őket a nyomor, az éhség és a munkahiány. 
Pusztulunk, veszünk, egy ország népessége 10 hó

nap alatt majdnem 200.000 lélekkel megfogyva, 
még gondolatnak is szörnyű. És e kétszázezer dol
gos kezű, munkabíró ember idegenben lel uj ha
zát, avagy ha haza jön is, mint a legtöbb példa 
mutatja, többé már aligha lesz munkás, hasznos 
polgára e hazának, hanem a tébolydák és kórhá
zak száma, növelik. A kivándorlottak közül, sajnos, 
vármegyénkre 20.000 lélek esik.

— Nagymihály nagyközség elöljárósága 
közhírré teszi, hogy a nagymihályi heti és orszá
gos vásárokat látogató közönség kényelmére egy 
kiváló szerkezetű százados mérleg van a llönig- 
féle vendéglő előtt a termények mérlegelése végett 
felállítva. Ugyanott 5 és 10 literes ármértékek hasz
nálatra is kaphatók. - Közhírré tétetik az is, hogy 
folyó évi április hó 15-től egy nagyobb szabású 
hídmérleg lesz a fent jelölt helyen felállítva, me
lyen a termények szekerenként lesznek pontosan 
lemérlegelhetök.

— Meghivó. A nagymihályi „Ifjúsági Egye
sület" és a „Polgári dalkör" az Aranybika-szálló 
dísztermében f. évi március hó 15-én este 6 óra
kor a nagy nap emlékére színi előadással és hang
versenynyel egybekötött Március 15-iki ünnepélyt 
rendez, melyre a nagyérdemű közönséget tisztelet
tel meghívja az „Ifjúsági Egyesület" és a „Polgári 
dalkör" vezetősége. — Műsor: 1. „Hymnus" Er
kel Ferenctöl: énekli az ifj. egyesület énekkara. 2. 
„Elnöki megnyitó" tartja: Dzsuppa Ferencz egyl. 
elnök. 3. „Március 15." Fejes Istvántól, szavalja: 
Melhardt Géza. 4. „Március 15." Pásztor József
től, alkalmi színjáték egy felvonásban ; személyek : 
Öreg honvéd = Dzsuppa Ferencz; Ilonka és Sán
dor, unokái — Fetterik Teréz k. a. és ifj. Mastse- 
nyi.k Ede: rendezi Kneiszl Emil egyesületi műve
zető. 5. „Talpra magyar" Kapy Gyulától: énekli a 
polg. dalkör. 6. „Emlékbeszéd" tartja : Róth Sándor. 
7. „Március 15." Inczédy Lászlótól, szavalja : ifj. 
Mastsenyik Ede. 8. „Nagymajtényi síkon" régi ku
ruc dal: előadja az ifj. egyesület énekkara. 9. „Záró
beszéd" tartja: Kneiszl Emil egyesületi művezető. 
10. „Szózat" Egressy Bénitől: énekli a polg. dal
kör. Mindkét dalárdát Ambrisko Bertalan karmes
ter vezeti.

Színészet. Micsey F. György társulatá
val jelenleg Ujhelyben időzik és mint értesülünk, 
az ottani színi idény befejezése után, vagyis ápri
lis hó első felében Nagymihályba rándul át, ahol 

| három hetet szándékozik maradni.

jelét. Mélységekben az éjszakai nyugalom fen
sége honolt. Sehol egy felhő. Még a láthatár alja 
is tiszta volt, ahol estenden a tikkasztó hőség 
után a cikkázó villámok csókolództak. A nádas 
pedig rejtelmes mélabuval mondta tovább tör
ténetét a csöndes hónak. Egy házsártos vadka
csa kisurrant, a nádas aljából a viz megcsob
bant, majd nyomban elhangzott a zaj. A nádas 
nem akart többé feleletet adni.

Besompolvogtam a szobába.
II.

Helednap éjszakának évadján talán tizen
kettőre lehetett, mikor a nádas hirtelen zúgni 
kezdett. Kiugrottam az ágyból, magamra ka- 
nyaritottam a felöltőt s futottam a tó felé. Ért
hetetlen zenebonát orgonázott össze a nádas, 
amint a féktelen pusztai szél belevágott a kaj
lán bólogató, hajladozó nádszálak közé. Nem 
lehetett ebből a viharzó zenéből semmit se meg
érteni. Távol az ég alján, mintha fekete felhők 
ölelkeztek volna.

A’ihar van Tarcagáton, gondoltam magam
ban s valami sajátságos érzés vett erőt rajiam. 
Eszembe jutott a nádas jóslata : Majd ha vihar 
száguld végig a pusztán, akkor lesz itt Matild. i 
Nos, a vihar jelentkezik már. Sejtésektől űzve j 
berontottam a szobába felöltözködtem s aztán j 
siettem a sápadt, gyászruhás özvegy felé. Oh, ( 
én mily hittel bíztam a nádas csalhatatlansá- 
gában. Vagy két óra hosszat ődöngtem a hir
telen hűvösre vált nyári éjszakában, mikor egy
szerre sajátos, a puszta végtelenségéből felém 
tűnő csilingelőst véltem hallani. Lefeküdtem a 
földre s úgy figyeltem Hallottam a lovak pa
táinak monoton dobbanását, a hintó gördűlé- 
sét. Néhány perc múlva a hintó lámpájának lé
nye törte meg az éjszaka szürkeségét. Most már 
tisztán láttam a négylovas hintót, amint veszet
tül vágtatott végig a pusztai országúton.

Tiz perc se telt bele s talpon volt az egész 
Kenéz-ház. A cselédség rejtélyes sugdosásába 
belevegyült a megrémült Felicitás szakadozott 
feljajdulása s az úrnő szigorú parancsa. Kenéz 
némán szemlélte Matildot és arca a ráerősza
kolt szigor ellenére is elárulta, hogy az egész 
dologból mit sem ért. Matild sápadt volt. Ré- 
vetegen bámult környezetére és halk hangon 
kért bocsánatot a furcsa látogatásért. (Kenéz 
szigorát e pillanatban konvencionális mosoly 
enyhítette.) Elmondta, hogy egész éjjel lázas ál
mok gyötörték. Időnkint fel-felriadt. Aztán he
ves vihar követte a nyári rekkenő hőséget. A 
tarcagáti nádas zúgni kezdett. S ebben a zú
gásban valami borzalmas erő nyilatkozott meg. 
Félni kezdett a kegyetlen nádastól. Befogta fü
lét s mégis hallotta . . . Igen, most is hallja . . . 
A nádas a szerencsétlen Gencsyről susogott ré
mes történeteket.

Mindenki megdöbbent. Felicitás azt mondta, 
hogy a francia rémregényekben szoktak ilyen 
dolgok előfordulni. Kenézné aludni küldte a 
kíméletlen nevelőnőt, mire én is távoztam. De 
előbb megcsókoltam Matild reszkető kezét. Ke
néz szigorúan mért végig, az úrnő pedig ide
gesen kiáltott rám. Hogy azután mi történt, azt 
nem tudom.

III.
Gencsyről nem beszélt senki, még az öz

vegy sem. Felicitás, a vöröshaju nevelőnő disz- 
krélebb lett. Matild lelki diszharmóniája is tű
nőiéiben volt.

Negyednap amaz éjszakai történet után, a 
mely lázba hozta az egész Kenéz-házat, este 
megint ott kóboroltam a tó parton. A sötétlő 
nyugodt vizet bámultam. Hirtelen szelíd kari 
kák siklottak lova a tó tükrén. A nádas susogni 
kezdett. Nemsokára nagy iótás-lutás keletke- 

| zett. Felicitás sikoltozott, még a lusta Lurkó is

fölébredt s gyertyával kezében megjelent a fo
lyosón. A szigorú tekintetű Kenéz egészen el
vesztette fejét s szinte siránkozva hebegett, sze
gény Matild hirtelen rosszul lett. Agyba fektet
ték s gyorskocsit küldtek a túri orvosért. Lá
zas lelke újra meghallotta a pusztai nádas kí
méletlen meséit, hogy a korhely férje valami 
pesti színésznőbe lett volna szerelmes s emiatt 
ölte meg magát.

— Vigyetek haza Tarcagátra, nem akarom 
a nádast hallani. A nádas bolond s engem be
teggé tesz. De én is kifogok rajta. A nádas su
soghat itt, vagy Tarcagáton, én nem hallom 
többé, mert meghalok. — így beszélt az özvegy, 
miközben a túri doktor megérkezett. Mit ajánlt 
orvosságnak, nem kérdeztem tőle, de attól a 
pillanattól kezdve, a hogy a szegény Matild a 
nádasra panaszkodott, halálos gyűlölet fogta el 
lelkemet. Végre kiirtották a tarcagi nádast.

Igv gyógyult meg Matild, a gyászos özvegy.
IV.

A Kerekes pusztán nem susog a nádas, az 
is eltűnt a tó közepéről. Az én hibámból. Nyári 
éjszakákon egyedül bolyongok a pusztán, kere
sem a bizalmas barátot mindenhol. Nem be
szélhetek senkivel se örömről, se szomorúság
ról. De talán jobb igv. A nagy fájdalmakat a 
szívbe kell eltemetni.

A Kenéz-ház egyhangúságát nemsokára 
örömhír verte föl. Matild menyasszony lett.

Azt mondják, hogy a fájdalmakon úgy le
het könnyíteni, ha bizalmasunk előtt feltárjuk 
szivünket.

De a Kerekes pusztán nem susog a nádas 
s nem jár boszorkánytáncot a bolygó tűz . ..

Berkes Imre,



— A m. kir. államvasutak mizériái. El sem 
hinné az ember, hogy mily állapotok uralkodnak 
az államvasutaknál. A személyszállítás még vala
hogyan lebonyolittatik, de a teheráruk szállítása 
nem csak hogy megakadt, de úgyszólván lehetet
lenné van téve. Két, sőt három héten át vaggo- 
nokba rakva hever az áru az állomásokon anélkül, 
hogy azt továbbítanák. Ily eset legutóbb a töke- 
terebesi állomáson történt, ahonnét egy nagyobb 
szállítmány termény Galícia felé lett volna elkül
dendő. Ha az állapotok tovább is igy fognak tar
tani, úgy a tengelyen való szállításhoz fog folya
modni a közönség; szóval visszafelé megyünk.

— Segély. A belügyminiszter a főispán elő
terjesztésére Nagyráska község szegénysorsu tüzká- 
rosultjai részére 200 korona segélyt adományozott.

— Vadmacska fogás. Zemplénpálhegy köz
ség határában egy róka-csapda volt felállítva, a 
melybe a múlt hó 28-án éjjel egy szép vadmacska 
tévedt. A fogásnak az erdöör igen megörült és a 
ritka állatot drága pénzen eladta.

— Blaha Lujza Ujhelyben. A nemzet csa
logánya, Báró Splényiné Blaha Lujza kedden Sá
toraljaújhelybe érkezett, ahol három előadásban lé
pett fel. „Helyreasszony“-t, „Kuruc furfang“-ot és 
a „Tót leány“-t adatta elő ez alkalomból Micsey- 
nek Ujhelyben időző társulata.

— Magyarország jövője. Visszapillantás 1877- 
böl. z a címe annak a szárnyaló fantáziával, de 
alap s ‘udással megirott tanulmánynak, amely egy 
utópia formájában vet világot Magyarország lété
nek legfőbb kérdéseire. Milyen virulás, a magyar
ság miíyen 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 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 I K 
80 fillér. (Kiadóhivatal: Eötvös-utca 34.)

Az Iskolaifjuság 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- 
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 öt. De mit 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gy armat
kávé helyébe ? Hosszú 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 
színe, eltekintve attól, 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 
látható. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza
matot, jóizii és kiadós a használatban.

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

Felelős szerkesztő: Dr. KAlla.1 József.
Kiadóhivxtali mii vezető: Lándal József.

Ház eladás,
A Rákóczi-utca 11. szániu ház szabad 

kézből azonnal eladó. Tudakozódhatni 
GOLDFINGER SIMON divatáru-üzletében 

Nagymihályon.

Takarékpénztár minden családban. I

..Takarékkosságra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.*
A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don összegyüjthetök, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igj 
tökéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

71.

1907. v..i. Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó 1881. évi LX. t.-cz. 102. 

értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kassai kir. 
törvényszéknek 12450. V. számú végzése következtében 
Dr. Lenorovits Mihály ügyvéd áltál képviselt Engel Ármin 
javára Griinuian Arnobl ellen 1830 kor. 69 fii. s jár. erejéig
1906. évi (leczeniber hó 3-án foganatosított biztosítási végre
hajtás utján lefoglalt s 1175 koronára becsült következő in
góságok u. in. deszkaáru stb, nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek » nagymihályi kir. járásbíróság 1907. 
évi V. 5/2. számú végzése folytán 1830 K 69 f tőkekövetelés, 
ennek 1906. évi szeptember hó 25. napjától járó 6 százalék 
kamatai, ’/j^/o váltódij és eddig összesen 226 korona 57 fil
lérben biróilag inár megállapított költségek erejéig Nagymi
hályon a vasúti állomás rakodó helyén leendő eszközlésére
1907. márrz. 14. napjanak d u. '/33 órája határidőül 
kitiizetik, és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 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.-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Nagymihály, 1907. február 28. napján.

Felles József 
kir. bírósági végrehajtó.

Ház eladás.
Nagymihályban az Andrássy Dénes- 
utezán a m. kir. posta összes épüle
tei 21 szobával, belsőséggel, mellék
épületekkel, 10 évi adómentességgel, 
3800 korona évi bérjövedelemmel, 
kedvező feltételek mellett, betegsé
gem végett szabad kézből azonnal 

_____eladó.----------
Bővebb felvilágosítást személyesen adok.

Lászlófi László
háztulajdonos.

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

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

Ritka alkalom.

ízléses áruk nagy választékban.

Quttman ^árkusz 
divatáru-üzlete Nagymihályon ajánlja újonnan 
érkezett, gondosan kiválasztott legújabb divatu 

áruit, u. m.

Kosztüm-szövetek, =====

Blous e-kelm ék, ■ -

Legújabb deliének 

és ruha-díszek.

Olcsó árak ! ! Figyelmes kiszolgálás I !

•••••••••••••••••!•!•••••••••••••••••: - - - •ÍLÖVIRÁGI 
r YASSZSZOYI, KOZORUSLEÁNYI * 

és különféle alkalmi GS6KRÖK, va
lamint KOSZORÚK, az egyszerűtől

rendelhető. Jutányos árak és pontos 
kiszolgálás. -■

i 
________ ____ : 

kezdve a legdíszesebb kivitelig meg- J
•

Magamat a nagyérdemű közönség szí- • 
vés pártfogásába ajanlva maradtam •

mély tisztelettel

MOSKOVSZKY DEZSŐ
KERESK. MÜKERTÉSZ.

Icvélczim: Sürgönyczim:

Moskovszky Dezső Sátoraljaújhely.

I 
i

• _

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 frt — kr.

Widder Béla.

KE1L-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer "
-------- -■ : puha padló számára,

Keil-fele viaszkenöcs kemény padló szim'.r.v, 
Keil-fe,e fehér Glasur- fenymáz 90 fl lé-*. 
I(eii-fele arany-fénymaz képkereteknek 43 f 
Ke:l fele szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók:

OlZa'íircEEC IvXÓZES czégrxiél 

=r Nagymihályon. rz==

MŰHLE VILMOS
cs. és kir. udvari szállító

Temesvár
Mag-, Növény-, Rózsa- és Fa-Nagytenyészetek. 

Művelési terület 94 hold. 
- - - - - - - - VILAGKIVITEL. - - - - - - - -

A LEGJOBB MAGVAK kerti és mezei veteményezésre
(Alllllle lll.'iirv.'ii hiciahnti nl<>rh<>tAL <L. ..I.___h . .i ■ *

.A
(Multle magvai jóságban elérhetők, de ebben felülmúlhatatlanok.) ________ -_________

1 mtíe s eb b ffyül^ölcs~, disz- és sorfák
(Mühle fa, többször átültettek, jól iskolázottak, mindenütt jól és biztosan gyarapodnak.)

legszebb fenyő félék, díszcserjék, rózsák stb. -__________
( uh e tűlevelűi mind telállók, disz és kúszócserjéi, valamint rózsái a létező legszebb virágúak.) 

r3 ^°!t0;.C8rOmagOk ma8vakkal b koronán felüli értékben bárhová bérmentve küldetnek = 
Dusán illustralt foarjepytek - |.»r»tl»i. » n.«ga .„„.ébe,, - kiván-.gra bárkink illgyeu é. bérm.ntv. mogkuldeük



• •

Üzletmegnyitás.
Van szerencséin a n. é. közönség szi

ves tudomására adni, hogy Xagvinihályon 
az újonnan épült Kolozsv árv-féle házban 
egy a mai kor igényeinek megfelelő 

üveg- és porcellán-
kereskedést nyitottam.

Raktáron tartok : Karsbadi porcellán- 
árut, üveg és porcellán edényeket, ma
jolika-, lámpa- és chinaezüst tárgyakat, 
tükröket, fali- és szobadíszeket, hazai 
csehországi és belga solin és színes táb 
Iákat. Elvállalom bármely épület üvegezé
sét, úgyszintén inűüvegezést is a legjutá- 
nvosabb 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 Xagymihály. |

„KEGYELET,,
■ uj temetkezési vállalat ■
NAGYMIHÁLV, Kossuth Lajos-utcza 8 sz.

Dúsan felszerelt raktár kisebb és na
gyobb érc- és fakoporsókban, szem
fedelek. koporsó-diszek, sirkoszoruk, 
szallagok és minden a temetkezés

hez szükséges egyéb cikkekben.

A gyászoló közönség pártfogását kéri

FENYVESI MIKSA.

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

Indul Nagymihályból:

Heggel 
Délután 
Este

Heggel
Este

Délelőtt
Délután

Budapest felé
5 óra 34 perez. 
2 óra 57 perez.
6 óra 03 perez. 

Kassa felé
5 óra 34 perez.
6 óra 03 perez.

Mezö-Laborcz felé
9 óra 16 perez. 
2 óra 50 perez.

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.

Mezó- Laborét 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 

ablakredönijök 
(rolletták) a legjobbak, legtartósabbak és 

ezáltal a legolcsóbbak, zzzzzzz
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral ellátott regi redőnyök jutányosán alakíttat 

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

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

Vp7ÓrQ7n * Minden darab „8chichtu-szappan 
■ üfcül OtU ■ tiszta és ment káros alkatrészektől.

Schicht-szappan!
(.Szarvas1 vagy .Kulcs11 szappan)

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. ..x:-.- —z=. . .......
Jótállás ' 25.000 koronát tizei SCH1CHTGYÖRGY cég Aussigban
---------------— bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht 
-----------------  névvel valamely káros keverékei tartalmaz. . . .

* •••••••
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80: Óra javítás csak 80 kr. :80
----------- > _____________________________________ ____  •••••••

LANDESMAN IZSÓ
■ ORAS

Nagymihaly, Kossuth Lajos-utcza 23. szám
(Miskovits-fcle ház)

Slvállal mindennemű és legcomplikáltabb óra-javításokat

□

csak 8ü krért

. 5 kr

. 5 kr

••

O O O O 2 évi jótállás mellett. O O O O

Óra üveg
Óra mutató .

••••••• -------------

80! Óra javítás csak 80 kr. Író

ÍOMA fnrtmíítomio NaRym|hályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten), ’tjr Rendel egész nap. -QQ
^ZvCltV (JvllU JUl^lllUlCl lllv Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
-------    --------------------------- -------------- =----- ,— - gyökérre illesztetnek. Fogkő eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések.

GOLDSTEIN JAKAB
........................ ..  • • templom- é» szobafestő *.-£.*t * ••

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

festői 65 tapétazó munkát 
valamint ablak- és ajtó-mázolást, czimfestést és minden • 
szakba vágó munkákat Ízléses, moij^rn kivitelben és jutányos 

árak mellett. — - —

•
festékkereskedésemben

» s

:•
mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók:• fenyes és tartós befestésére. száraz- és:• olaifestékek. firneisz. terpentin, lakk, ecset

l i

arany- és ezüst-bronz, úgyszintén minden• nemű festék-különlegességek nagy válasz• tékban jutányosán beszerezhető.
*

Nyom. Laudesman 11 könyvnyomdájában.


