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/öltámadás ünnepére.
A keresztre feszített igazságnak hódol 

ezen az ünnepen az emberisi g, annak az 
igazságnak, amely azt hirdette, hogy a sze
retet törvényeinek kel! a világ sorsát intézni, 
mert szeretet nélkül nem az isten képére 
alkotott lény az ember. Keresztre feszítették 
akkor Jézust, összefogtak ellene a pogány 
cinizmus s a fajrokonok felekezeti elfogult
sága, a gyűlölet, melyet önző papok, hamis 
Írástudók szítottak a tömegben. Éppen úgy 
történt vele akkor, mint ahogy történt most 
is. Ami tragikumot az ember fantáziája el 
tud képzelni, ami tragikum emberrel meg
esett, mindaz megtörtént Jézus Krisztussal 
a Golgotán. Nincs ember, a kire ne lenne 
hatással ez a tragédia, még aki távol áll is 
a keresztén} \ ilágfellogástól, az sem von- i 
hatja ki magát annak nagy hatása alól. Mert 
a tanulság, amely levonható abból a szörnyű I 
tragikumból, nemcsak a kereszténységnek, 
hanem az egész emberiségnek szolgál.

Ma, amikor a hitéletnek nincsen meg 
az az intenzivitása, amely meg volt annak- 
elótte, amikor a tudoniánv. a reális isme
retek szabnak határt és irányt gondolatunk 
és érzésünk világának, napról-nap.a tapasz
taljuk, hogy megfeszittetik az igazság. Gyarló 
emberek között úgy látszik ez a sorsa az 
úttörő igazságnak, akármennyire haladott is

négy elemit elvégezte, atyja a fa-

T A R C Z A.
A szocialista.

Mikor még elemi iskolába járt a kis Braun j 
Zsiga, igen szép jövőt jósolt neki tanítója, mert I 
ugv magaviselet, mint ernyedetlen szorgalom j 
tekintetében egyedül állott az osztályban.

Mikor a 
lusi tanító unszolására beadta a városba, a gim
náziumba. Az öreg — ki valaha jobb napokat 
látott — csak nehezen tudta elengedni egyet
len fiát, kiből jó gazdálkodót akart nevelni, hogy 
azt a csekélységet, mit a tönk széléről megmen
tett, az ő egyetlen fiára bízza, ha majd sze
meire örök éj borul és lábai az utolsó lépést 
teszik meg, mely a sírba vezet. De a sok ké
résnek végre is engedett. A fiú szorgalmasan 
bújta a könyveket. Karácsonykor tiszta jelest 
hozott haza. Az anyja örült, de az öreg panasz
kodott : .Csuk négy hónapja, hogy a városban 
van és máris, hogy megváltozott..

A fin az iskolai könyviárból kivett köny
vek közül különösen megkedvelte Robinsont. 
Elolvasta egyszer, kétszer, számtalanszor. •Is
tenem, ha én mindezeket végigélhetném..

Elkezdeti a színházba járni. De olt is azt 
szerette, ha a színdarab izgató és tragikus volt. 

az emberiség a műveltségben. De a golgo
tái tragédiában nemcsak a keresztre feszítés 
a megragadó; ami ennél is jobban magá
val ragadja a lelket, az a feltámadás. Fe
szítsétek keresztre az igazságot, temessétek 
mélyen a föld alá, hengergessetek sziklákat 
reá, harmadnapra kitör az a napvilágra és 
eget kér.

A nemzetek életében gyakran feszitte- 
tik keresztre az igazság, de ahol a nemzet 
nem lett hütelen önönmagához, ott mindig 
kitört sírjából, feltámadott s fel fog támadni 
akárhányszor pusztítják is el, mert a nem
zetnek igazságát nincs az az erő, amely mind
örökre el tudná némitani. Hazánk történe
téből nem egy Golgota magaslik ki s nem 
egv dicsőségteljes feltámadásról tud a mi 
krónikánk. \ érzivataros századok folyamán 
nem egyszer gázolta le a sors ezt a népet, 
amely messze Ázsiából jött, hogy hivatást 
teljesítsen Európa keletén, de a maga ős
erejébe vetett hit. melyet ez a faj a Szár
mát síkságokról hozott magával, mindig meg
hozza neki a feltámadást.

Ezért necsak mint a hitbéli feltámadást 
váró keresztények, hanem mint a nemzeti 
feltámadást váró magyarok is igy üljük meg 
husvét szent ünnepét, amikor is harangok 
zúgása hirdeti a világnak, hogy nincsen tel
jes enyészet ezen a világon, de örökös élet 
van a síron túl és nem szabad felhagyni

Elérkezctt május elseje. Valami csoportot látott 
az utcán szép rendben felvonulni vörös zász
lókkal és jelvényekkel. Nem tudva, hogy mi az, 
otthagyta őket.

Eljött a vizsga is. Braun ZUgmond tiszta 
jeles lett és mint az osztály első tanulója, ju
talmat is nyert.

A második év ugyanígy telt el. A harma
dik évben azonban a fiú teljesen megváltozott.
Együtt lakott egy asztalos segéddel, ki folyton 
előadásokat tartott neki a munkásügyről, a mun
kások nyomoráról és a munkaadók embertelen
ségéről, kik a munkást úgyszólván kizsarolják.

Ezek hatása alatt tanulmányait mindinkább 
elhanyagolta és igy apja kénytelen volt őt még 
márciusban kivenni az iskolából, mert utóbb 
már könyvet sem vett a kezébe. Eljárogatott a 
munkástanyára, a szocialisták pártkörébe, szó
val mindent csinált, csak nem tanult. Hazavit
ték. Otthon volt egy évig, de az .elv. nem 
hagyta nyugodni. Egy szép napon avval állott 
elő atyjának, hogy ő bizony nem marad itthon, 
mesterséget választ. Éppen most nyílik egy uj 
nyomda a városban, elmegy oda tehát szedő
nek, de meg külömben is a ny omdászat az n 
mesterség, ami mellett az ember leginkább t. - 
bet szert egy kis műveltségre s le n i szocialisia. 
Az elszomorodott apa igy szóit hozz i: -Fián'

minden reménynyel a temetők kapujában. 
Örökös élet int felénk a nagy, megmérhe
tetlen, felfoghatatlan mindenségből s ebben 
az örökös életben bizakodva küzd, fárad, 
dolgozik az ember, ebben bizakodva hisz és 
remél a magyar nemzet. A feltámadás nyo
mán fakadó örök élet biztat bennünket hus
vét szent ünnepén és eltelve hittel és biza
lommal ünnepeljünk! x.

-A női hivatás.
Nagymihály. 1907. márcz. 28.

A női kérdéstől eddig még nem igen fájdult 
I meg a magyar szociálpolitikusok feje. Csak immel- 

á nal nyúltak hozzá s az e téren kifejtett műkö
désűk alig zavarta a vizet. A nemzeti válság, a gond 
súlyos órai azonban fokozottabb figyelmet tereltek 
a magyar nőkre, kiknek segítségét a nagy küzde
lemben nem nélkülözhetjük. Egyre-másra hívjuk fel 
a nőket, hogy közreműködjenek a nemzeti ügy di
adalra juttatásában. Hazafiság dolgában bizonyára 
nem állanak a férfiak mögött, s ha erejük nem is 
ér fel a férfiak erejével, annál inkább a befolyásuk, 
mit a küzdő léire lépő férfiakra gyakorolnak . . .

A hármas s<am különös jelentőséggel bír nép- 
eletünkben. Három a tánc, háromszoros az „éljen", 

| ez a szerencse-szám. S mintha a természet is egyet
értene. háromsággá avatta a nőt. Minden nő hi- 

| var arm s: társadalmi, hitvesi és anyai.
.1 >m az, melyben az emberi élet örö

mei . lesni hivatva van, s itt felta
lálhat., értjük a nő hármas hivatá
sát, én.... lúgjuk <ui ií>, í.iily fontos a társadalom
ban az, tn< ;.jyire függ az niibernek, úgy a nőnek, 

i Mindenki saját szerencséjének kovácsa Én el
engedlek, de tudod, hogy mily nagy áldozatok 
árán neveltelek fel, kérlek, ne hozz majd szé-

I gy ént ősz fejemre. Ha bármily csekélységet csi- 
I nálsz is, miudig gondolj az ötödik paraacso- 
j latra: .Tiszteld atyádat és anyádat.... Ha ez 
; mindig előtted lebeg, lehetetlenség lesz rus.z 
| útra térned.

És Zsiga inas lett. Mestere fiatal ember 
volt és szociálistának vallotta magát. Mivel a 
nyomda kicsi volt, csak a mester és Zsiga dol
gozott. Zsiga szépen haladt.

Mikor szabadulófélben volt, mestere hir
detni kezdte neki az .igét., hogy t. i. a szoci
alisták 8 órai munkaideje jogos követelés, a 
nyomdászsegédek által megállapított árszabály 
— bár a nyomdatulajdonosok panaszkodnak el
lene — nem is sok, a segéd azt megérdemli. 
(Nyomdász árszabály 22 K hetibér minimum.) 
Zsigánál nem hányták falra a borsót, — szo
cialista lett. Mint 16 éves meggyőződéses fiú, 
borravalóiból szociális tartalmú füzetkéket vá
sárolt és folyton azokat forgatta. Végre elérke
zni a várva-vart nap, Zsiga felszabadult. Braun 
Zsigmond nyomdászsegéd lett. Mestere ekkor 
i szólt hozzá: .Braun ur! Nekem önre szük- 
egem van hu akar 10 K lieliberé't dolgozni 

maradha • B a in úrral fór iml a vil g, az uj-

Emeli az cyat « , a t. .tsúlyt, megszűrt- 
lett a kdhtyjé.t, álad*‘.jt. éjjWi Izzadést.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kintinak ' érjen mindenkor 
„Koehe** rrrdtH caomaynláat.

„Roehe1*
Kaph-itó orvosi rendeletté * tyócysmtifá^ 

bán. — Ara üvegenklnt 4*— keroftá^

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



mint a férfinak egész életfolvama attól, hogy a nö 
is megértse hármas hivatását.

S nemcsak egyesek, egész államok, egész nem
zetek jólété függ ettől. Az a befolyás, melyet a nő 
férjére, kedvesére, gyermekére, szóval: a társada
lomban gyakorolni képes, kihat nemcsak a magán
életre. de gyakran közvetett rugóul szolgál a férfi 
tetteinek és kihat a v ilág történetének menetére is. 
A szellem, az érzület, valamely nemzetne! szoros 
kapcsolatban áll azokkal az erkölcsökkel, melyek 
női közt divók és melyek mintegy intézőül szolgál
nak a társadalomban.

Arninö lényeges és befolyásos osztály részese 
a nö a társadalomnak, ép oly veszélyessé is válhat 
arra nézve: a mily üdvös rendeltetése van a csa
ládi életben, oly vészes, ha kötelességéről megfe
ledkezik s édes, áldást terjesztő jó any a hely ett mér
get is olthat a gyermek szivébe, lelkületébe.

Az érzelem a nö benső világa. az érzelmek 
közül legszebben disziti a honleányi érzelem. A szív 
legmélyebe legyen oltva ez az érzés, legyen össze
forrva a nö minden érzelmével, egész leikével, egész 
valójával. Ez legyen az első, a mit gyermeke szi
vébe önszivéböl átültet, ez kövesse külsőleg elvül 
mindenben, s ne ismerjen kedvesebbet a földön ho
nánál. A haza érdekei foglalkoztassák lelkét: csak 
hü és igaz hazafit szeressen, ki tenni kész, mikor 
hazájáért tehetsége szerint bármit is tehet, ki épp 
úgy a haza érdekeinek, mint önmagának is él ben- 
söleg. Neveljen a nö lelkes, hazáért buzgó gyerme
keket a honnak.

Szelíd, erényes, vidám, őszinte, egyeneslelkü, 
magasztosabb elveknek es nem csupán a bili kül
világnak hódoló jellem, erkölcsösség, kedélyesség, 
a szépért és jóért való kiválólagoS vonzalom, lel
kesedés : ezek azok a szinek, mik a valódi női jel
lemben egyesitvék. S ha mindezek mellett jó nő. 
jó háziasszony és anya, vagy igaz és meleg szere
lem lakja szivét, méltó lesz az angyal névre, melv- 
lyel a költők mindig s ugyanezen okoknál fogva 
illessék. Boldogítója lesz csaladjának s ezáltal ön
magának és díszére, javára imádott hazánknak.

.Magyar nők ! kiknek szép lelki tulajdonai és 
testi bájai közismert ékességetek, ha oly dicső szel
lem honosul meg általában közietek és általatok 
a nemzetben, mint a milyen dicsőén \ agytok te
remtve. az eget hoztátok a földre és a világ női 
irigyelni fogják nagyságtokat, s azt a boldogságot, 
melyet birástok reánk árasztani fog. - Aranybánya 
a női lélek, csak ki kell aknázni. S.

Előfizetési fellxi-vás.
Április hó 1-vel uj előfizetés nyílik lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük márczius hó végével lejárt, hogy az elő 

tóba kapaszkodott, hogy el ne essék, és onnan 
válaszolt mesterének:

— Ön az, mester ur, ki a 22 koronás ár
szabályt magasztalta, ön az a vitéz szocialista, 
a munkások barátja, ki most nekem világcsuf- 
jára 10 korona hetibért Ígér? Hogy élhetek meg 
hetenkint 10 koronából?... És elment.

*
Hová mehet ilyen tapasztalatlan ficzkó ? : 

Pestre. így gondolkozott: »Felmegyek Pestre, I 
szakismeretem elég, hogy állást kaphassak, aka
ratom elég erős, hogy kikezdhessek magamnak í 
egy talpalatnyi földet, melyen lábamat megvet
hetem és ahonnan indulhatok a dicsőség s hír
név felé — a szocializmus jegyében..

Csalódott. Aki a kis vidéki városban első 
volt társai között, itt teljesen elveszett a bábeli 
zűrzavarban.

Sokáig csavargóit munka nélkül, inig pro
tekció utján nagynehezen bejutott egy nyom
dába, hol mesterségében kitüntette magát.

Szaktársai eleinte tisztelték, kiknek a szak
egyletben felolvasásokat is tartott a szocializ
musról, de később, mikor megtudták, hogy min- I

fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — lla'r'dék'» . ’■ 
fizetőinket pedig kérji‘1 tartozásaik nniirl eltdlg 
szíri, hti. iddés. i. hogy száinada<autkhan un is ven 

det tarthassunk.

A „Felsó Zemplen“ kiadóhivatala

VEGYES HÍREK
A bíróság köréből. Bereznay János kir. 

járásbiró e hó 24-én vette át Garbinszky Sándor 
kir. albirótól a bíróság vezetését. Az uj járásbiró 
az összes sommás pereket, végrehajtási ügyeket, 
megkereséseket s elnöki ügyeket fogja elintézni ; 
Garbinszky Sándor kir. albiró a telekkönyvi és örö
kösödési ügyeket. Sallay Béla kir. albiró pedig az 
összes büntető ügyeket intézi*

Az országút burkolása. A vasúti állo
mástól a rnegyói Ilidig terjedő országutat, miként 
közönségünk előtt ismeretes, a kincstár által ki- 
burkoltatni fog. Ez ügyben Kikinday Gyula, Hönsch 
Dezső műszaki tanácsosok és Szüts államépitészeti 
mérnökből álló bizottság jelent meg f. hó 28-án 
városunkban, hogy a burkolási terveket a helyszí
nén összeegyeztessék. A bizottság a kereskedelem
ügyi miniszter azon óhaját terjesztette az elöljáró
ság elé. hogy tekintettel arra, miszerint a posta
épülettől a gör. kath. templomig terjedő szakaszt 
a kincstár asphalttal kívánja burkoltaim, a köz
ség az említett vonalon a folyókáktól az asphalt 
járdáig terjedő területei kőburkolattal lássa el. A 
felmerülendő költségeket a kincstár előlegezné, a 
város tartozna azonban lő év alatt azokat visz- 
szatériteni. A vasúttól a postaépületig, a gör. kath. 
templomtól a rnegyói Ilidig terjedő rész kockakö
vekkel lesz burkolva. Ha a város a kereskede
lemügyi miniszter feltételeit elfogadja, úgy a bur
kolás julius hó folyamán már kezdetét veszi.

Az artézi kút fúrási munkálatai örven
detesen haladnak előre s eddigelé 70 méternyire 
haladott előre a fúrás. Tekintettel arra, hogy a 
kemény talajrétegek már átfurattak, a fúrás ezen
túl kevesebb akadálylval lesz eszközölhető s igy 
valószínű, hogy a kút julius hó folyamán rendel
tetése céljának fog átadatni.

Uj részvénytársaság. Említettük már, mi
szerint a barkói mészhegyek kihasználására egy 
budapesti consortium részvénytársaság alakítását 
célozza, ügy értesülünk, hogy e consortium a nyár 
folyamán hozzáfog a részvény társaság alakulásá
hoz. A tervezet szerint 500.000 korona alaptőke 
szükséges, a melynek két harmadát azonban a fő
városi érdekeltség biztosítaná. Tervbe van véve 2 
nagyobb körkemence építése is és egy iparvágány 

den reggel Istenhez imádkozik, ki mindennapi 
kenyerét megadja és hogy a szombat napot hét
köznap néhány órával pótolja, a maró gunv tár
gyává lelt. »Te Braun, te vagy az a híres •Is
tentől elrugaszkodott- szocialista . Hisz a szo
cializmus és imádkozás — tűz és víz. Egy imád
kozó szocialista — az abszurdum!«

Először keményen védte magát a táma
dások ellen. De hiába volt minden. Hasztalan 
erősitgetle, hogy ő azért tartja meg a szombat 
napot és azért imádkozik, mert apjának meg
ígérte, hogy ezeket az ő kedvéért sohasem fogja 
elmulasztani. Kinevették.

Egymásután kiszakadtak szivéből a hit, a 
remény virágai. Nem volt már bizalma sem ma
gában sem Istenben.

Elkezdett korhelykedni. Éjjeleket dőzsölt 
keresztül szaktársaival. Ilyenkor bezzeg volt be
csülete, de másnap — bár már nem volt val
lásos — kezdődött ismét a gúnyolódás Haza 
nem irt már három hónapja. Végre, mint ha
nyag munkás kibukott állásából. Kezdődött a 
nyomor. .Jó öreg apja hirt hallott fia viselke
déséről és levelet irt neki :

létesítése a m. kir. államvasutak őrmezői állomá
sához. t .

Ismeretterjesztő felolvasások. A nagy
közönség tájékoztatására közöljük a kővetkezőket: 
Április hó 1-én szilire kerül a „Vulkánok és gej
zírekéről szóiéi ismertetés 55 színes képpel illuszt
rálva. Április hó 7-én „A gömör—abaujtornai bar
langvidék" 145 képpel. Szövegét irta Siegmeth Ká
roly. a Ferencz József rend lovagkeresztese, in. kir. 
nyug, állannasuti felügyelő, a keleti Kárpátok osz
tályának ügyvivő alelnöke. ki személyesen rándul 
fel hozzánk, hogy a felolvasást rendezze. Es igy 
lesz alkal műnk arra, hogy ez úri emberben a nagy 
honfit tisztelhessük, ki fáradozást nem kiméivé foly
ton jár-kel országunkban s a külföldön, hogy mi
nél szélese b körben tegye ismertekké hazánk észak
keleti felföldjének gyönyörű s nem ritkán páratlan 
szépségeit. Április 14-én a „Magas Tátra és kör
nyéke" lesz bemutatva. — Az előadások, mint ed
dig is, az „Aranybika“-szálló nagytermében este 8 
órakor veszik kezdetüket. A rendezőség.

Egyházmegyei gyűlés. A felsőzempléni 
ev. ref. egyházmegye ez évi tavaszi közgyűlését 
Sátoraljaújhelyben az ev. ref. egyház tanácstermé
ben április hó 4-én délelőtt 9 órakor kezdödőleg 
tartja meg. Előtte való nap reggel 9 órakor lelkész 
értekezleti gyűlés lesz.

Az országgyűlési képviselöválasztók 
névjegyzékének kiigazítása április hó 6-án délelőtt 
9 órakor fog a városháza tanácstermében eszkö
zöltetni. Figyelmeztetnek az érdekeltek ezúton is, 
hogy jogaik érvényesítése céljából a jelzett időben 
a bizottság előtt megjelenni szíveskedjenek.

A községi zárszámadások és pedig ház
tartási, közmunka és asphalt számadások f. hó 
24-étöl a városházán közszemlére kitétettek. Az 
érdekeltek a zárszámadásokat a hivatalos órák alatt 
megtekinthetik és észrevételeiket szóval vagy Írás
ban beadhatják.

Értesítés. A helybeli ev. ref. fiók-egyház 
tagjait tisztelettel van szerencsém értesíteni, hogy 
f. évi április 7-én délelőtt 10 órakor az állami is
kola szokott helyiségében úrvacsora-osztással Isten
tisztelet fog tartatni. Nagymihály, 1907. márc. 26. 

Klam Sándor egyh. jegyző.
A nagy hőolvadásokból származható 

bajok elkerülése céljából az elöljáróság e hó 24-én 
a városházán értekezletet tartott. Megállapították 
a veszély esetén foganatba veendő védelmi intéz
kedéseket és gondoskodás történt, hogy a szüksé
ges anyagok, elöfogatok és cölöpök készletben le
gyenek. E helyütt megemlítjük, miszerint Laborc- 
szögön és városunk mélyebben fekvő helyein és 
több házba a talajvíz behatolt és a pincék úgy
szólván mind vízzel telvék.

• Fiam! Csodálkoztam, hogy oly sokáig nem 
it tál nekünk. Most okát megtudtam. Megvetet
ted atyád kérését. Többé nem kellesz fiamnak.

Braun Áron.<
A fiú beszélni akart apjával. Haza akart 

menni. Pénze nem volt. Elment hát az ő jó elv
társ barátaihoz, kérte őket, hogy rakjanak neki 
össze vagy 6 koronát vonatköltségre. Köhögtek. 
Elindult gyalog. Sokai éhezett az utón. Már csak 
egy falu volt hátra, mikor az égen hatalmas 
felhők tornyosultak s megeredt a zápor. Hatal
mas villámok cikkáztak a levegőben, de ő csak 
ment ....

♦
Zivatar után az arra menő emberek egy 

megszenesedett, villámütölt embert találtak az 
utón. A kis falusi zsidó templomban ezen szom
batot. olvasták fel a szentirás azon fejezetét, 
mely a tiz parancsolatot foglalja magában. Ki 
tudja, talán éppen akkor sújtott le a villám az 
ifjúra, mikor az öreg kántor harsány hangon 
olvasta: .Rabod esz ovicho vesz imecho! . . .« 
•Tiszteld atyádat és anyádat!...,

Dancziger Henrik.

MÜHLE VILMOS
cs. és kir. udvari szállító 

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

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

L E-0 JOBB M A G VAK kerti és mezei veleményezésre
iMíihle m.irpai j'~.i_J";m (lelhetők, de ebben felülmúlhatatlanok.)----------------------------

W 1 e g nemesebb g y íz m ö 1 c s-, disz- és sorfák
l.Muhlv iái többször átültettek, jól iskolázottak, mindenütt jól és biztosan gyarapodnak.)

-A. legszebb fenyöfélék, díszcserjék, rózsák stb. -__________
iMiihle Uilet.4iii mind télállók, disz és kuszócserjei, valamint rózsái a létező legszebb virágúnk.) 

------ Postacsomagok magvakkal 5 koronán felüli értékben bárhová bérmentve küldetnek. == 
Oii'.in Illiistr.1'1 f..a.jHB>zek . ...... kivinsígra Mrkinek ingyen és Iwiuiuntve meekllhlelik.



— A Gyermekvédő Liga falragaszai a leg
több üzletben kifüggesztettek s igy városunkban 
is meg fog tartatni április hó 2-án és 3-án a gyer
mekvasa!*. Az előjelekből ítélve, a liga részére te
kintélyes összeg fog befolyni, a mely körülmény 
a derék hölgybizottság érdemének lesz tulajdonít
ható.

— A nagymihályi sör- és malátagyár 
részvénytársaság által l(K).000 korona költséggel 
felépítendő malátagyár építkezési tervezetei a sör
gyárban meg ekinthetők. Ezúton is felhívjuk vál
lalkozóinkat, hogy az építkezést idegeneknek át ne 
engedjék. m< rt városunk közönségére nem lehet 
közömbös az. hogy az építkezési költségek közöt
tünk maradja, *k. A részvénytársaság a hivatalos 
órák alatt mindennemű felvilágosítással készség
gel szolgál.

— Fehér husvét. Amiben a legöregebb em
bereknek nem volt részük, ki fog jutni ez idén 
nekünk. Hó borítja az egész vidék földjeit, sőt a 
városban is minden udvar fehérük még. Fehér 
husvétunk lesz tehát. Különös szeszélye a termé
szetnek, hogy amig ezelőtt több éven át kará
csonykor sem volt hó, ezidén husvétkor bőven jut 
ki abból.

A gazdaközönség megtévesztését céloz
zák az idén (többnyire a morva Bisenzböl) általá
nosságban tartott plombok alati szállított répamag
vakkal. Mint értesülünk, e plombokra többnyire ez 
van rányomva: „Originalzüchtung Quedlinburg", 
vagy „Original Norddeutsche Saat“, természetesen 
a termelő megnevezése nélkül, mert hamis név 
nyomtatása bűnvádi eljárást vonna maga után. A 
gazda sohase tudhatja, hogy ily névtelen és egye
nesen megtévesztésre irányuló plombok alatt mi rej
lik és miféle magnak jutóit birtokába. Ez alkalom
mal megemlítjük, hogy épen a múlt napokban fej- 
tetti ’ ki a takarmányrépamag termesztésére szol
gáló u. yarépák gondos megválasztásának s az im
pregnál ásnak nagy jelentőségét. Most nyilatkozik az 
e téren első korifeusnak elismert Linhart György 
magyaróvári tanár is, ki a „Köztelek"-ben egy kér
désre azt feleli, hogy „az impregnált répamag, a 
melynek elárusitásával hazánkban Mauthner Ödön 
budapesti cég foglalkozik, már hosszú idő óta jó 
hírnévnek örvend, mert a mag gyorsan és egyen
letesen kel ki s a répanövények gyorsabban s erő
teljesebben fejlődnek, ez olyan elvitathatlan tény, 
amelyet tagadni nem lehet." Körültekintő és tapasz
talt gazdáink különben ezt már nagyon jól tudják.

— Hymen. Sassy Csaba aradi hírlapíró el
jegyezte Szilágyi Erzsébet miskolci tanítónőt, mit 
megerősít Szávay Gyulának Sassy Csaba és Szi
lágyi Erzsiké ügyében irt következő rigmusa :

Adatik tudtára széles e világnak : 
Mire a gyöngyvirág szeme kipereg : 
A kelő tavasznak eseménye lészen, 
Mátkagyűrűs ujjal szent esküvést tészen 
Sassy ház szülötte, a Csaba gyerek.

Bármi némü-nemü akadályt ha tudna 
Rokonok, barátok valamelyike: 
Szavát jól latolja, száját lakatolja, 
A Szilágyi házhoz hírét be ne tolja, — 
Nehogy megtudhasson bármit — Erzsiké.

Mert vége van mától csélcsap röpködésnek. 
Háborgó Csabából lesz Békés-Csaba, 
Szilágyi Erzsiké levelét megírta, 
S lön a bérei sasból csicsergő pacsirta, 
Ki földszintes fészket rak a faluba.

Adatik tudtára, akiket csak illet, 
Hogy e dolog — punctum — elvégeztetett; 
Akinek nem tetszik, mi állunk elébe, 
De akinek tetszik, küldje idejébe 
A fészekrakóknak az üdvözletét.

Kacsok Pongrácz ár. Szávay Gyula
mint tanuk.

— Legelterjedtebb, legolvasottab, legked
veltebb. Szinte a köztudatba átment már ez a há
rom jelző a „Pesti Hírlap'*-pal kapcsolatban. S ha 
úgy elterjedt s ha oly kedvelt e lap a magyar ol
vasóközönség köreiben: bizonyára oly erényeknek 
köszönheti, melyekkel más lapok kevésbbé dicse
kedhetnek. Valóban : mindig radikálisan szabadelvű 
volt; függetlenségét mindig megtudta őrizni a vál
takozó kormányokkal, pártokkal és politikai irány
zatokkal szemben ; mindig hű maradt a demokrá

cia eszméihez és erényeihez. Tartalomra nézve lég- | 211/1907 tk «z.
bővebb és vannak rovatai, melyek népszerűségét 
rendkívüli módon fokozzák. Hölgy-olvasói kedvez
ményes áron rendelhetik meg a ma legjobbnak el
ismert divatujságot: a Szabóné-Nogáll Janka szer
kesztésében megjelenő „Divat-Salon“-t. Mindezeken 
felül hirdetésekre is legalkalmasabb épen nagy el
terjedtségénél fogva. Ilyenformán a magunk részé
ről is csak ajánlhatjuk megrendelésre a Pesti Hír
lapot, melynek előfizetési ára negyedévre 7 korona, 
a Divat-Salonnal együtt 9 korona, de megiendel- 
hető egy hóra is 2 kor. 40 fillér előfizetési áron, 
mely legcélszerűbben, postai utalványon küldhető a 
Pesti Hirlap kiadóhivatalába. (V. Váci-körűt 78.)

A tavaszi idény közeledtével Hündler 
Miksa divatüzlete Nagymihályon ajánlja dúsan fel
szerelt raktárát a legjobb hírnevű Lichtman, vala
mint Kobrák-féle magyar készítmény ü kézzel varrott 
legjobb minőségű úri-, női- és gyewnek-czipökben. 
Férfi- és női fehérnemiiek, kalap és nyakkendők, 
úgyszintén a legújabban bevezetett kész fiu-ruhák 
nagy választékban.

Az iskolalfjuság reggelije. A mennyre 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, ho.rv 
a gyarmatkávé rendszeres élvezete, tartam s egyt 
niség szerint, káros következményeket. > int maga
okú idegességet, gyomorbajt, béna *s s/ivsz - 
hüdést maga után von, ép oly kéve . epes r. 
válni a modern, izgató élvezetek után li ijhászó 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 szertol meg kellene óvni őt. De mit 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gyám *- 
kávé helyt i/v? Hosszú évi tapasztalat után a Katu- 
reiner-féle Kneipp-malátakávé minden tekintetben 
kellemesen gerjesztő, tápláló és vérképző reggeli 
italnak bizonyult; a külön elkészítésével járó fárad
ságot bőven jutalmazza a gye. m k üde, egészséges 
színe, eltekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakai 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, jóizü és kiadós a használatban.

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

Felel d szerkesztő: Dr. Kállai József.
KíA.lóhivatali miiva/.eto : Lan dal József.

NYILT-TÉR.
(Ezeu rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk.)

3ST jrilatlcozat.
Miután Herczogh Gyula ur, m. kir. 

pénzügyőri vigyázó egy nyilatkozatom által, 
melyet a vendéglőben a márczius 15-iki 
bankett utáni hangulat közepette tettem, 
magát sértve érzi, kijelentem ezennel, hogy 
minden sértő szándék vele szemben távol 
állott tőlem, őt becsületében megsérteni 
nem akartam s tőle ezennel ünnepélyesen 
bocsánatot kérek.

Nagymihály, 1907. március 29.
ifj. Bucsinszky Lajos.

Hirdetések.
Gróf Sztáray Sándor uradalma nagy- 

zalacskai gazdaságában 25 egy éves 
------------- --- mangalicza fajú -------- ----= 

tenyész kari 
eladó. Bővebb értesítést ad 

az uradalmi központi iroda 
Nagymihályon.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járAsLiróság, mint telek- 

kvi hatóság <zennel közhírré teszi, hogy Dr. Kuiai 
József vegrehfijtatónak 1'.- u'iscsák Mihályué v gr*t- 
hajtást szenvedő elleni 76 korona 90 fillér t«»k«*k“- 
vete'.ós és jár iránti végrehajtási ügyében a na y- 
mihályi kir. jbiróság területén lévő az örtnzői 21. 
sz. tjkvbeu A. 1. 22. hrszám alatt felvett belsőség
ből B. 13. sorszám alatt Paulis -sák Míhályné sz. 
Pyuburják Mária nevén álló illetőségre 606 korona, 
továbbá az. őrmezői 60. sz. tjkvben A. I. 3—11. 
sorsz. alatt fölvett külsőségekből B. 18. sorszám 
alatt ugyancsak fentnevezett végrehajtást szenvedő 
nevén álló illetőségre 289 koronában ezennel meg 
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a f ntebb me jelölt ingatlanok az 1907. évi 
április hó 8-ik napján délelőtt 9 órakor 
Őrmező község bírójának házánál megtartandó nyil
vános árveré-en a megállapított kikiáltási áron alul 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
la nők becsárának 10 százalékát, vagyis 60 korona 
60 fillért, 28 korona 90 fillért készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX törvényezikk 42. § ában jelzett 
rfplyammal számított és az 1881. évi november 

1 3333. sz. a. aelt iginin. rendelet 8. § ában ki-
<• t óvadékképes éitékpapirban a kiküldött ke 

'éhez letenni, vagy az 1881. X. ’c 1 Í0. §. értei 
i óén a bánatpén I. • -i » .• »; g - ’h

.'ozé«- ről k hIIi .»tt i v
zol ara*

K Nag\iiiihályon, 1907. január hó 29 én, a 
. |l.i.»» ‘kvi hivatala.

Garbinszky, kir albiró.

Bor eladás.
...__________________________________________________________

Saj termésű vinnai boraimat literenként 
.. > -vetkező 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.

Takarékpénztár minden családban.

..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 összegyüjthetők, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igj 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

BUDAPESTEN AZ EGYETLEN 
független ellenzéki nagy napilap

Előfizetési ára:
Egész évre 28 kor. Fél évre 14 kor. 
Negyedévre 7 kor. Egy hóra 2 40 kor. 
Megrendelési t ini: AZ ÚJSÁG kiadóhi
vatala Budapest. \ II. Rákoczi-ut 54. sz.

jDeák Jenő fogműtertne Nagymihályon, a Kolozsváry-félc házban (az emeleten). Rendel egész nap.
Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre illesztetnek. Fogkó eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések.------



ALAGCSO es GOZTEGLAGYAR

KONT MANÓ
-h BEREGSZÁSZ.

Homlokzattégla, disztégla. facontegla. 
ék- és kéménytégia cserépzsindely.

HORNYOS TETOCSEREP 
alagcsó. burkolatlapok gyártása.

Egész homlokzatoknak terv szerint 
való kivitele.

Teljes tetőfedések eszközlése. 
Távirati Cím: Gőztéglagyár Beregszász.

szetfénu és (fazdutf épittetőkhöz efftjuránt.

rl legkitűnőbb tetöfedöanyag manap a

melyet a beregszászi göztéglagyár eddig még el nem ért tökéletességben gyárt.
Ez <t cserép örök tetőt ad, ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon járni lehet.
A vele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél és minden 

vályogfal erős nekie.
Az a tetőszék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
A fedömunkát a gyár távolabb vidéken is elvállalja, ha legalább 300 négy

szögméter területről van szó és ez esetben a tetőnek jó minőségéért teljes jótállást vállal.
.-1 cserépnek ára ezrenként Beregszász állomáson tvaggonba rakva 72 korona ; 

a cserepezési munkával együtt 78 korona, de adogatok es malter nélkül.
Egy négyszögméter tehát kerül körülbelül I korona 50 fillérbe, a cserepezö 

munkával együtt, de pe'-ze szállítási dij nélkül.
Egy négyszögméter területen 16',., drb fekszik, de töréssel, faragással 18—19 

darabot kell számítani.
.1 léczezés 30 cm. távolságban eszközlendő.
Egy waggonnak a vasúti szállítási dija 48 korona Nagymihá/yig.
Egy tvaggonba körülbelül 5400 darab rakható és a gerinczcserép.
A fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen feszegetni, de a bádog el

lenében azzal az elönynyel bir. hogy nem veszi fel oly hirtelen a meleget, ügy. hogy 
a bátogtetőnek a padját semmire sem lehet felhasználni és a lakóhelyisegek is kiáll- 
hatatlan melegek nyáron, nemkülönben hidegebbek télén. Amellett a bádog sokkal 
drágább — a fekete bádog gyakori festés költségeiről nem is szólva és javítása 
bonyolódott műtét.

Tűzbiztonság tekintetében a bádogot, mely hirtelen átmelegedik, a cserép felül
múlja. — .1 tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a hornyos cserép egy
szer alkalmazásba került, onnan a fazsindely s bádog teljesen ki van szorítva.

.-1 gerinczcserépnek darabja 30 fillér, egy folyóméterre kell 3 darab.
Az üvegcserép bádogablak helyébe 2 kor. 50 fillér.
Nagyon kérem az intelligensebb t. ez. közönséget, különösen faluban a tisz

telendő urat, tanító, bíró és jegyző urakat, világosítanák fel a szegényebb gazdákat 
saját érdekükben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fal kivétel nélkül es al
kalmazásával nem ál! elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fél falu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

Kiváló tisztelettel

K O N T MANÓ.
alagcső- és gőztéglagyára BEREGSZÁSZ.

Képviselők, viszontelárusitók kerestetnek fakereskedök, építési-vállalkozók, vagy 
építőmesterek személyében.

keÍl-lIkk
legkitűnőbb mázoló-szer :

— puha padló számára.

Keil-féle viaszkenöcs kemény padló számára.
Keil-féle felier ..Glasur1 fénymáz 90 fillér.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 40 f
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

czégnél
— Nagymihályon.

***

elvállal mindenféle

Fukoporsók 1 frttól

1

•••••••••••••••••••••a

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
temetéseket vidéken is. és pedi^ a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig.

•
Raktáron tart dús válasz- • 
tékban: érez- és fakopor- • 

i sókat, továbbá finom nik- 
j kel koporsókat, minden- 
i féle szemfedeleket, míivi- 
i rág-koszorukat, szallago- 
,[ kát, \ iasz- és szúrt>k-fák- 
! lyákat.
••••••••••••••••••••a

i• o e

•••••••••••••••••••••A

A gyászeset megtörténté
vel. a hozzátartozók bármi 
módon tett értesítésére, vi
dékre is a lehető legrövi
debb idő alatt az intézet 
megbízottja tiszteletét te- 
endi a rendelmény átvé
tele végett és gondoskodik 
annak pontos kiviteléről.

• •••••••••••••••••••••A

kézit re f eljebb, érezkoporsókut (Hjerntekeknek 7 frttól feljebb. nuffi/nuk 
Z r/7?/ ö/ nufftpHÍffban li~> feltől et/égz .'>00 frthj. —------

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, térin k. szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 
-------------- — . rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik.------------ ------ ------------- i-----  

Kiváló tisztelettel: MÍSl(OVÍtS Béla.

Sürgönvczim: Temetkezési "Vállalat Uagymihály. == :

* * * * W'VWWW
Nyom. Landesinan B könyvnyomdájában.


