
Nagymihály, 1907. április 11. ±•4. szám.. XII. évfolyam.

Felső -Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

MEG-TELEKT MIIT B E II OSBTTÖBTÖKÖ IST.
SZERKESZTŐSÉG:

Hova a lap szellemi részét illető mimlon 
közlemény intézendő : 

Kossuth L^Jos-utoza. 34. szám. 

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

EgyO* MUÜB UX fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Ki-rmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az. előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeiman B. könyvnyomdája.

Uj törvény a gazdasági cselédekről.
A szociális irányú törvényhozás képezi 

most az ország konszolidációjának legele
mibb feltételét. Szerencsére olyan férfiak ke
zébe van letéve az ország sorsa, akik kellő 
érzékkel bírnak a kor intő jelszavai iránt és 
egész erejüket, képességüket latba vetik, hogy 
ebben az irányban maradandót cselekedje
nek a munkálkodó nép javára. Épen ezért 
örömmel üdvözöljük azt a törvény ja vaslatot, 
melynek tervezetét most tette közzé Dará
lni Ignác földmivelésügyi miniszter s amely 
alkalmas arra, hogy a legmesszebbremenő- 
leg kielégítse a munkásmizériák miatt már 
olv régen panaszkodó gazdaközönséget és 
a földbirtokosokat.

Nyilvánvaló, hogy a törvény célzata az, 
hogy helyreállítsa a gazda és cselédje kö
zött a régi patriarkális viszonyt, amelyet az 
utóbbi évtizedekben teljesen megbolygatott 
a szocialista izgatás.

Régebben a béres és családja a gazda 
családjához tartozónak tekintetett. Egy asz
talnál ettek, egy házban laktak és buban- 
bajban egymáshoz tartozónak tudták egy
mást. Ezt a szép célt próbálja szolgálni a 
1 )arányi uj törvénye és hogy eléri-e vele a 
célt, azt csak a jövő fogja megmutatni.

Nem tisztára az urak munkája ez a ter
vezet. A miniszter parasztokat hivott ma
gához szaktanácskozásra, kiválasztott néhány 
értelmes földmives embert és meghallgatta

T A R C Z A.
Éjszaka.

Bent a szobában sötét volt. A fényesre vé
nült faasztalon egy üres pintesüveg, meg egv 
régi sótartó szomorkodott az ablakon behulló 
holdfényen. A Papodról alárohanó jeges szél 
összeverte az erdő didergő házait és meg-meg 
zörrentette a szivárváuyos ablakot.

A konyhában valami ernyőtlen petróleum 
lámpa állt a tűzhely párkányán és lobogva kflz- 
ködött a fekete éjszakával. Nyomorúságos vilá
gánál két szomorú, elcsigázott ember nézte bá
gyadtan a falon zakatoló ócska órát. A férfi az 
ágy szélén ült mozdulatlanul, az asszony az asz
tal mellett állt és nagyokat sóhajtott. Ez a fá
radt, csüggedt emberpár ma ülte az ezüstlako
dalmát. Azért voltak még ébren és várták, hogy 
az óra elüsse a tizet.

A szél sikoltozásán és az óra fáradt zör
gésén kivül nem kelt hang sehol. Sülit, nehéz 
csönd ült mindenfele.

Egy vagy két perc hiányzott még a tízből. 
Akkor az ablakon koppanás hallatszott. Egv, az
tán újra egv. A két fáradt ember egymásra né
zett Az asszony fakó arca megrándult, de nem 

a véleményüket, figyelembe vette kívánsá
gaikat és respektálta észrevételeiket. Az egy
szerű földmivesek véleménye alapján készült 
ez a tervezet, amely számol minden hely
zettel és köriilménvnyel, amelybe a gazda 
és cselédje juthat.

Van azonban a tervezetnek néhány olyan 
intézkedése, amely a laikus előtt tulszigoru- 
nak és középkori ízűnek tűnhetik fel. Ilyen 
a házifegyelemre vonatkozó szakasz, amely 
feljogosítja a gazdát, hogy cselédje és an
nak családja fölött házifegyelmet gyakorol
jon. Továbbá az a szakasz, amely a szer
ződését megszegő cseléddel szemben a kar
hatalom igénybevételét megengedi. De ezek 
az intézkedések csak az előtt tűnhetnek fel 
tulszigoruaknak, a kik nem ismerik azt az 
ezernyi és ezernyi bajt, amely az utóbbi idő
ben a munkaadó ellen álkistfoglaló cseléd 
és a munkaadó közötti huza-vona folytán 
támadt. A ki megakarja védelmezni a ma
gyar föld tulajdonosainak jogait, aki rende
zett állapotokat akar teremteni a kastélyban, 
a kúrián és a pusztán, az nem nyúlhat kez- 
tyüs kézzel ehhez a kérdéshez. Csak radi
kális, energikus intézke lésekkel lehet meg
védeni a magyar föld termését a megmive- 
lók renitenciája ellen. A javaslaton minden
esetre lehet, esetleg kell is enyhíteni, de szi
gorúan körül kell bástyázni a munkaadó
nak azt a jogát, hogy munkásával a hu
mánizmus és a méltányosság határain be

nézett az ablakra, hanem a férjére. Az ember 
pedig nézett vissza rá mozdulatlanul, merőn.

Az üveg újra megzörrent.
Arra az ember felkelt, néhány lépést tett 

az ablak felé és halkan azt mondta:
— Valaki van ott kint 1
Belenézett merőn a koromsötét éjszakába, 

s halkan megszólalt újra:
— Valaki áll az ablaknál . . .
Megint kopogtak. Háromszor, négyszer, öt

ször ... Az asszony is kinézett.
— Nyisd ki az ajtót — mondta csendesen. 
Urifornia fiatalember lépett be.
Az asszony magasra tartotta a lámpát és 

belenézett a jövevény arcába. Látta, hogv ba
jusza meg a szakála csonttá fagyott.

— Messziről jön az ur? — kérdezte az em
ber gyanakodva.

— Messziről . . . Zircrői. Eltévedtem — fe
lelt a jövevény és körülnézett. Tekintetével az 
asszony arcát kereste fürkészve, de hiába, mert 
a lámpa bádog ellenzője árnyékot vetett rá.

— Hová tart az ur? Merre? — kérdezte 
az ember gyanakodva.

— Tovább, le Veszprémig ! — mondta mo- { 
solvogva az, aki belépett Hajnalig itt maradok, ' 
ha szabad. Ott kint megfagynék reggelig. Majd 
hálás leszek érte . .. Vagy talán akár mindjárt! | 

lül föltétlenül rendelkezzék. Bármint kiabál
janak is azok, akik mindenáron arra töre
kednek, hogy az ellentéteket a föld meg
munkálói és tulajdonosai között szítsák, en
nek a törvénynek intenciói üdvösek mind 
a két fél számára. Óhajtandó tehát, hogy 
minél hamarább megvalósuljon.

Természetesen ezzel nincsen még kime
rítve a sorozatos szociális törvényhozási 
munka, a melyre teljes egészében szükség 
van, hogy teljesen pacifikáljuk a falut. Nagy 
munka van még hátra: a munkásnak min
den irányban való megvédelmezése a mun
kaadóval szemben, a fokozatos adóreform, 
amely a kisbirtokot az aránytalan adó ször
nyű nyomása alól felszabadítsa, a parcellá
zás, amely a földéhes népet földhöz juttatja. 
I la ezt a három kérdést megoldottuk, biz
tosítottuk hazánk fejlődését előre nem látott 
időkre. x.

Előfizetési fellii-vás.
Április hó 1-rel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizet óinkét, kiknek 
előfizetésük márczius hó végével lejárt, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 

szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren 

det tarthassunk.

A „Felsö-Zemplén“ kiadóhivatala.

tette hozzá. Kigombolta a kabátját, fagyos 
kezével kínosan, nehezen elővette az erszényét 
és két szép uj ezüstforintost tett az asztalra.

— Oh, oh, tessék beljebb kerülni 1 mondta 
az asszony és letette a lámpát. Az ember pe
dig bereteszelte az ajtót és a faliszekrényhez 
lépett. Mielőtt kinyitotta az ajtaját, feleségére 
tekintett, de az asszony megelőzte és nyájasan 
azt mondta a jövevénynek :

— Akad ennivaló is, ha az ur . . .
Azzal kivett a szekrényből valami mara

dékot, durva kezével letörölte a port és a tá
nyért odatette a jövevény elé.

Az idegen leült és eleinte csürte-csavarta 
a dolgot, de aztán evett, gyorsan, éhesen, amíg 
a maradékból tartott. A lámpa vörös világa oda
hullott az arcára.

A fáradt, elernyedt emberpár pedig, ame
lyik ma ülte az ezüstlakodalmát, ott állt az asz
tal mellett s hallgatott. Az asszony a jövevényt 
nézte, az ember meg az asszonyát. Ottkint na
gyokat sikoltott a szél . ..

Dankáék megint ottkiut ültek a konyhá
ban. Az ember ott ült újra az ágyon, az asz- 
szony az asztal mellett állt. De most nem az 
órát nézték, hanem a szennyes, kitaposott padlót.

A jövevény ott bent aludt a szobában, a 
melybe akkor is behullott a hóid sugara . . .

Sirolin
Emeli sí étvágyai és a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot, éjjeli Irzadást.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor’ 
„Koohe** eredeti csomagolást. v

F. HofTinana-ba Hoclie A. <’•. Hátiéi (Svájc)

„Roehe“
Kapható orvosi rendeletre a gyógyszertárai*

,ban — Ara uvegenkint 4.—korona. *

Lapunk mai ii»m» 4 oldalra terjed.



VEGYES HÍREK
Képviselőtestületi gyűlés. Nagymihály 

város képviselőtestülete ma délután 3 órakor rend
kívüli közgyűlést tartott, melynek egyetlen tárgya 
az országút kiburkolásával egyidejűleg foganatba 
veendő városi munkaiatok tárgyában érkezeit mi
niszteri leirat volt. W'alkovszky Béla községi biró 
ismertette az ügy állását, mire a képviselőtestület 
egyhangúlag elhatározta, hogy az úttest kiburko
lásával egyidejűleg a járda és úttest közötti részt 
is hajtandó a város kiburkoltatni azon esetre, ha 
a kincstár előlegezi a felmerülő költségeket és a 
város a mintegy 4O.(XX> koronára rugó kiadásokat 
20 é\ alatt kamatmentesen évi részletekben vissza
fizetheti. Ily értelemben tesz tehát felterjesztést az 
elöljáróság és érdeklődéssel várjuk a kereskedelem
ügyi miniszter határozatát.

Helyettesítés. Chira László helybeli ál
lami iskolai tanitó betegsége folytán 6 hétre sza
badságoltatott, helyettesítésével Biringer Margit 
oki. tanítónő bízatott meg.

Birtokvétel. Gróf Ráday Gedeonná. szül. 
Szirmay Alicc barkói birtokából az ottani gazdák 
100 holdat 84.(XX> koronáért. Gróf Lönyay Gábor 
szalóki birtokából pedig a szalóki gazdák ismételten 
egv nagyobb területet 70.000 koronáért megvettek.

Április II. Az 1848-iki törvények szente
sítésének évfordulóját ma ünnepelte a hivatalos nem
zet. A középületeken néhány zászló lengett s mint 
rendesen, a hatóságok testületileg jelentek meg a 
róni. kalh. templomban, úgyszintén az állami elemi 
iskola növendékei is.

Hymen. Pajor János Nagymihály vidéki 
körjegyző március h<> 31-én eljegyezte Zalánffy 
Giziké kisasszonyt Homonnán.

A gyermeknap. E. hó 2. és 3-án tartot
ták meg városunkban a gyermeknapot. A kereske
dők és egyáltalában a nagyközönség szívesen ada
kozott a nemes s emberbaráti célra. Kis városkánk
ból mintegy 500 korona gyűlt egybe és lapunk leg
közelebbi számában fogjuk nyugtatni ez összeget.

A nagymihályi körorvos Dr. Pogány 
Gerő visszaérkezett a délvidékről és hivatalos mű
ködését megkezdette.

Ácsmesteri képesítés. Mint a ,.\ állalko- 
zók Lapja" közli : Sregíl József nagymihályi lakos 
március 28-án Budapesten a kőműves, kőfaragó 
és ácsmesterség megvizsgálására szervezett bizott
ság előtt az ácsmesteri képesítő vizsgál sikerrel 
letette és az ácsmesteri teendők ónálló végzésére 
jogosító oklevelet megkapta.

Sorozás. Járásunkban e hó 12. és 13-ik 
napjaiban lesz megejtve a sorozás. A katonai bi
zottság e végből már kedden llomonnáról váro
sunkba jött, hogy a szükséges előkészületekéi meg
tehesse. A sorozási helyiség ez idén is Barnai szál
loda nagyterme.

A Dömöséknek már kertje is van. Ma
gad is láttad. Nekünk meg itt ez a piszkos viskó 1 
Nézd ott a falat . . Az eső befolyik. Az ember
hétszám sem lát másik embert. Hiszen ha tud
tam volna mi vár rám veled De már késő ... 
Mit nézed a földet Hanem hiszen élhetetlen 
ember voltál, az is maradsz'

Az elcsigázott vén óra akkor nyöszörögte 
cl a tizenegyet.

A férfi csak nézte a tőidet, az asszony pe- j 
dig tovább beszélt:

A Barta Péter a maga ökreivel szántja a | 
maga földjét. Hát a te földed hol van ? Azt hi
szed te mamlasz, hogy azok igaz utón szerez- 
kedtek ? ügy éltesse őket az Isten' A lányuk 
Kaposváron szolgál valami grófnál! No hát . . . 
Mindegy! Derék lány! Megsegíti a szüleit! Mi 
a gyerekünkkel is jól jártunk, biz’ Isten! Vit
ted be a sok oskolapénzt Veszprémbe, aztán 
egyszer esek a Jani nincs sehol. Hogy ő meg
unta a sok bolondságot, neki pénz kell, ő el
megy pénz után. Biz’ Isten, ha nem ösmerném 
úgy magamat, rosszat gondolnék ' Mert annak 
van esze, több is, mint dukál, neked meg.nincs 
Mit törődjék ilyen gyámoltalan emberekkel ’.. 
Nohát! . . .

— Hallgass, Eszter, hallgass! Feküdjél le, 1 
aludjál! — mondta halkan az ember.

De az asszony közelebb lépett hozzá, tr.eg- 
tompitotta a hangját és újra beszélt :

— Hallgassak Hát a Pál Ily hallgatott, a 
mikor a Schwarcz liazavitle a tehenek árát? 
Olt a rétje, meg a két bérese, a lányának meg i 
Veszprémben varrják a staíirungot. Az is jól j 
jár, aki elmegy érte!... Hallod-e? Mit nézed 
a földet / Nem láttad a gyűrűt az ujján ? Nem | 
hallottad, hogy zörgött a zsebe, mikor belenyúlt? I

Az óra már az éjfélt is elütötte, de az asz- | 
szonv még mindig beszélt. Egyre halkabban és 
egyre szilajabbul Ki-kinézett az ablakon, meg 
visszament, odaálll az ura elé és beszélt, szi
szegett. Utóbb elhallgatott és csak nagysokára 
nagyon halkan mondta újra :

— Édes jó szülém, miért is kötöttél eh- I 
hez a nyomorult emberhez ?

Akkor az ember felkelt az ágyról, nagyol, 
nehezet sóhajtott s halkan kinyitotta a középső 
ajtót. Az asszony utána ment, mint a vámpír a 
mocsárban járó után, de az ember a mellének 
feszitette a kezét és visszatolta.

De hiába. Ott álltak a külsőszoba közepén 
az asztal mellett. A holdsugár berezgett az ab
lakon és feneketlen fehér falat festett a padlóra. ' 
A jövevény feküdt behuny t szemmel, nvugodt , 
halavány arccal. S a szoba minden sarkát be
töltötte a mélységes csönd.

Ismeretterjesztő előadások. Április hó
1-én a ..Vulkánok és gejzírekéről, április hó 7-én 
a ..Gömör-abaujtornai barlangvidék“-ről tartott fel
olvasást Oppitz Sándor rk. plébános. A színes es 
illusztrált vetített képek sikerűken lettek reprodu- 
calva és a nagyszámú közönség élvezettel hallgatta 
végig a szép felolvasást és gyönyörködött a termé
szet szépségéit visszatükröztető képekben. Ki is ju
tott az előadás végén úgy a taps és éljenzésből a 
derek és fáradhatatlan rendezőknek. Örömmel ér
tesítjük ez alkalommal a nagyérdemű közönséget, 
hogy Oppitz Sándor plébános ur közbenjárására 
az itt személyesen járt Sigmeth Károly főfelügyelő 
az ifjúsági egyesületnek rendelkezésére bocsátja a 
„Rákóczi birodalma- képsorozatot. Az egyesület 
május hó 1-én külön belépti dij mellett tartja meg 
e képsorozatról szóló felolvasást, melynek tiszta jö
vedelmét a Kassán felállítandó Rákóczi-szobor alap
nak fogja juttatni.

— Eljegyzés. U"eiszberger Samu helybeli 
vaskereskedő folyó hó 2-án eljegyezte Herskovits 
Berta kisasszonyt. Herskovits Mór kisverbóczi 
földbirtokos leányát.

Esküvő. Görgői és toporczi Görgey Miklós 
m. kir. honvédhuszárföhadnagy e hó 10-én vezette 
oltár ele Gálszécsen borzovai Tég/ássy Gabriellát, 
Nemthy József földbirtokos unokáját. Az esküvőn 
a város s vidék előkelősége nagy számban vett részt.

A „Petőfi Muzeum* javára Eperjesy La
jos dr. 8664. sz. gyűjtő ivén 1 — 1 koronát ada
koztak : Dr. Miklós Mór, Kolozsváry Ödön, Bar
nái Andor, Walkovszky Béla, Rontsinszkv Ágoston, 
Polányi Géza, Egreczky Mihály , Dr. Eperjesy La
josáé és Dr. Eperjesy Lajos. A Magyar Földhitel
intézet ez összeg vételét azzal nyugtatja, hogy azt 
a Petőfi Társaság külön folyószámadása javára 
könyvelte.

Gyászmise. Gróf Andrássy Aladár halá
lának negy edik évfordulója alkalmából a homonnai 
rk. kegyúri templomban gyászistentisztelet volt, a 
melyen a család és az uradalmi tisztikaron kívül 
Hornomra város közönsége is kegyelettel vett részt.

könnyes szemekkel siratjuk mi is a magyar iroda
lom fényes alakjának, Tóth Bélának halálát. Kieseti 
az iró kezéből a szerszám, a kéz megdermedt, a 
szem tüze kialudt mindörökre. Nem dolgozik im
már a toll, amely még tévedéseiben is az igazság 
hirdetésére törekedett, nem halljuk többé a riadót, 
amely az eszményit, a nemzetit, a szépet, jót és 
nemeset kiáltotta. \ idáman. becsületesen dolgozni, 
szeretni a kötelességei, lelkesedni a magyarságért. 
Ezek voltak Tóth Béla elvei, ez volt életének prog- 
rammja. Nyelvünk nagy művésze, nemzeti igéink 
összehordozója Isten veled!

Papírpénzek beváltása. A régi öt ven és 
Ötforintos papírpénzek utolsó beváltási idejét a pénz
ügyminiszter augusztus hó 31-re tűzte ki.

Uj segédjegyzők. Az elmúlt héten az üre
sedésben lévő segédjegyzői állások betöltettek s pe
dig megválasztották a nagymihályi körbeSfcnczAő 
Gézát. Nagymihályha Vasenszky Istvánt. Bánóéra 
Zempléni Györgyöt, Mocsárba Stefanik Jánost és 
Abarára Rábai István okleveles jegyzőt.

Halálozás. Pelles József nagymihályi kir. 
járásbirosági végrehajtó április hó 10-én 04 éves 
korában elhunyt. Temetése ma délután 4 órakor 
ment végbe, megjelentek azon Bereznay János 
kir. járásbiróval az élén a kir. járásbíróság tiszti
kara. az ügyvédi kar, az adóhivatal tisztviselői és 
még igen számosán, a kik az öreg Pelles bácsi 
tisztelői közé tartoztak. A halottas kocsit sok ko
szorú födte, ezek közül kitűnt két nagy élő virág
ból készült koszom, melyet az elhunyt leányai he
lyeztek a ravatalra. Pelles József kilencz évig la
kott városunkban és terhes állását tapintatosan 
töltötte be és ezáltal sok jóakarót szerzett magá
nak. Béke hamvaira !

Országos vásár. Nagy mihályon a legkö
zelebbi országos vásár e hó 29. és 30. napjain fog 
megtartatni.

A „Szabadság" kitiltása. Kossuth Ferenc 
kereskedelemügyi miniszter az amerikai „Szabad- 
ság“-ot az országból kitiltotta, illetve e laptól a di
nasztia ellenes cikkek közlése miatt a postaszállí
tási jogot megvonta. Csakhogy az amerikai segí
tett magán és borítékban küldötte meg a lapot ol
vasóinak. Így kapjuk azt mi is már harmadik hete.

Ügyvédek eldorádója. Ez a czim illeti 
meg megyénk fővárosát, Sátoraljaújhelyt. A város 
1600 lelket számlál és a mai napig negyvenkettő 
az ügyvédek száma benne. A lakosság számará
nyához képest hazánkban kevés város akad, ahol 
oly örömmel ütnek tanyát az ügyvédek, mint Sá
toraljaújhelyben. Ebben a híres városban mai nap- 
ság nem igen „fütyültetik a fiilemilét** a magyarok, 
mert drága ének volna az.

„Czu vagy „C“ ? A közoktatásügyi minis
tér körrendeletben utasította a tanítókat, hogy a ez 
használatát mellőzzék s helyette csak az egyszerű 
i-t alkalmazzák. A bel- és kereskedelemügyi minis
terek ugyancsak körrendeletben utasították az alan
tas hivatalokat, hogy a községek és helynevek ki
írásánál ellenben a rendes ez alkalmazandó, a ket
tős nevű községek pedig egy szóba foglalva írandók.

A gazdaközönség megtévesztését céloz
zák az idén (többnyire a morva Bisenzbőll 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 jutott birtokába. Ez alkalom
mal megemlítjük, hogy épen a múlt napokban fej-

Az ember sóváran, vágyakozva visszané
zett a belső szobába, de az asszony a fülébe- 
sugta : Menj . . .

A jövevény halavány orcára halálos ria
dalom ült ki, amikor az ember öt ujja össze
kapcsolódott a torka körül. Egy pillanatra fel
nyitotta a szemét, amiből a rettegés ezer ör
döge bámult elé, majd lecsukta újra. Az ajkára 
sötét.>ibor, forró vércsöpp ült ki.

Akkor az ember eleresztette és remegve 
nézett az asszonyra. De az asszony nem törő
dött vele, hanem bevájta a kezét az idegen ru
háiba. Nem talált semmit. Akkor a párna alá 
nyúlt és elővette az idegen erszényét.

Ahogy szétnyitotta, egy csomó bankjegy 
tűnt a szemébe. Sovány, száraz ujjaival kirán
totta őket, de velük együtt egy régi, megfakult 
kép is kisiklott és leesett a földre, a holdsugár 
fehér tavába. Az ember lehajolt érte és meg
nézte. Az asszony is odahajolt és elejtette a 
pénzt. Káprázat nehezedett a szemére. Ahogy 
a képre nézett, a saját bálvány arca nézett visz- 
sza rá . . .

A jövevény ott feküdt mozdulatlanul, fé
lig nyitott üveges szemeivel szomorúan nézte 
a két embert.

A hold elé felhő siklott, sötét lett.
Dankáék ezüstlakodalma belenyúlt az örö

kös fekete éjszakába. Cholnoky László.

fnnmíífortYin Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). MT Rendel egész nap.
^vllU JllUlCl lllv f ogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszivó kamarás fogsorok. Fogkoronák

■---- ■ -- ■ ■ ■----------- ----  gyökérre illesztetnek. Fogkö eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések.-------



tettük ki a takarmányrépamag termesztésére szol
gáló anyarépák gondos megválasztásának s az im- 
pregnálásnak nagy jelentőségét. Most nyilatkozik az 
e téren első korifeusnak elismert Linhart György 
magyaróvári tanár is, ki a „Köztelekében 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.

Legelterjedtebb, legolvasottab, legked
veltebb. Szinte a köztudatba átment már ez a há
rom jelző a „Pesti Hirlap“-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 hü maradt a demokrá
cia eszméihez és erényeihez. Tartalomra nézve lég- 
bővebb és vannak rovatai, melyek népszerűségét 
rendkívüli módon fokozzák. Hölgy-olvasói kedvez
ményes áron rendelhetik meg a ma legjobbnak el
ismert divatnjságot: 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 megrendel
hető egy hóra is 2 kor. 40 fillér előfizetési áron, 
méh legcélszerűbben postai utalványon küldhető a 
Pesti Hírlap kiadóhivatalába. (V. Váci-körut 78.)

A tavaszi idény beálltával Hdndler 
Miksa divatüzlete Nagymihályon ajánlja dúsan fel
szerelt raktárát a legjobb hírnevű Lichtman, vala
mint Kobrák-féle magyar készitményü kézzelvarrott 
legjobb minőségű úri-, női- és gyermek-czipökben. 
Férfi- és női fehérnemüek. kalap és nyakkendők, 
úgyszintén a legújabban bevezetett kész fiu-ruhák 
nagy választékban.

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

közgazdaság.
A Triesti Általános Biztositó Társaság 

(Assicurazioni Generáli) f. é. március hó 21-én tar
tott 75-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1906. évi 
mérlegek. Abból a ritka alkalomból, hogy az inté
zet ezúttal fennállásának 75 éves fordulóját ün
nepli, a társaság központi igazgatósága sok (n áció
ban részesült, melyek a világ minden részéből a 
legszivélyesebb formában megnyilvánultak. Az előt
tünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1906. decem
ber 31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeössze
gek 849.570.242 K 52 fill.-t tettek ki és az év fo
lyamán bevett dijak 38.862.847 K 74 f.-re rúgtak. 
Áz életbiztosítási osztály dijtartaléka 23.657.486 K 
07 fill.-rel 232.734.149 K 05 f.-re emelkedett. A tüz- 
biztositási ágban, beleértve a betöréses- és tükör- 
üveg-biztositást, a díjbevétel 15.386.704.734 K biz
tosítási összeg után 25.505.395 K 14 f. volt, miből 
9..306.044 K 45 fill. viszontbiztosításra fordittatott, 
ugv. hogy a tiszta díjbevétel 16.199.350 K 69 f.-re 
rúgott, mely összegből 11.538.632 K 29 fill. mint 
díjtartalék minden tehertől menten a jövő évre vi
tetett át. A jövő években esedékessé váló dijköte- 
lezvények összege 103.743.787 K 95 f. A szállít
mánybiztosítási ágban a díjbevétel kitett 3.916.243 
K 47 f.-t, mely a viszontbiztosítások levonása után 
1.676.243 K 96 fillérre rúgott. Károkért a társaság 
1906-ban 34.650.ti65 K 27 fillért folyósított. Ehhez 
hozzáadva az előbbi években teljesitett kárfizetése
ket, a társ, alapítása óta károk fejében 861.570.345 
K 95 f.-nyi igen tekintélyes összeget fizetett ki. A 
nyereség-tartalékok közül', melyek össz. 25.014.452 
K 75 fillérre rúgnak, különösen kiemelendők : az 
alapszabály szerinti nyereségtartalék, mely 5.250.000 
K-t tesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozására 
alakított tartalék, mely a 3.729.624 K 17 f. külön 
tartalékkal együtt 17.013.704 K 71 f.-re emelkedett, 
továbbá felemlítendő a 160.000 K-ra rugó kétes kö
vetelések tartaléka és az ingatlan tartalék, mely az 
idei átutalással 1.119.637 K 54 f.-t tesz ki. Ezeken 
kiviil fennáll még egy 1.471.110 K 50 f.-t kitevő 
tartalék, melynek az a rendeltetése, hogy az élet
biztosítási osztályban a kamatláb esetleges csökke
nését kiegyenlítse. A társaság összes tartalékjai es 
alapjai, mélyek elsőrangú értékekben vannak elhe
lyezve. az idei átutalások folytán 270.052.078 kor. 
64 f.-röl 292.979.592 K 76 f.-re emelkedtek, me
lyek következőképen vannak elhelyezve:

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Ingatlanok és jelz. köv. 51.530.990
Életbiztosítási kötvényekre
adott kölcsönök . . . 22.590.2fX2
Letéteményezett értékpapí
rokra adott kölcsönök . 2.228.403
Értékpapírok .... 201.264.234
Tárca váltók .... 664.481
A részvényesek biztosított
adóslevelei.................... 7.350.000
Bankoknál levő rendelke
zésre álló követelések, kész
pénz 
lései,

és az intézet követe- 
a hitelezők követelé

seinek levonásával 7.347.189

K

K

K 
K 
K

K

K

74 f.

99 f.

80 f.
28 f.
84 f.

f.

14 f.
Összesen 292.979.592 K 76 f.

Ezen értékekből 60..> millió korona magyar 
értékekre esik.

Felölő. sz.öi-k«-zf<>: Dr. Kállai József.
Kiadóhivatali ruiivH/.ető Lándal József.

Felejthetetlen édes atyánk
PELLES JÓZSEF

elhalálozása alkalmából, mindazoknak, a kik 
a megpróbáltatás eme szomorú óráiban vi
gaszukkal felkerestek, de különösen a kir. 
Járásbíróság tisztikarának es az ügyi édi kar
nak, valamint a n. é. közönségnek a kik a 
temetésen megjelentek, ezúton mondunk há
lás köszönetét.

Nagymihály, 1907. április II.
Klauder Kálmánná sz. Pelles Emma. 
Keleti Istvánná sz. Pelles Izidora. 
Matejka Ferencné sz. Pelles Kelén.

NYILT-TER.
(Ezen rovat alatt k.ó.llittekért nem vállal felelőaaéget a saerk.) 

n^Tyila/tlcoizat.

Melyben kijelenteni, hogy általain 
Nagymihály község hites testületé mint 
erkölcsi személy ellen irt s közkézen for
gott levelemben foglalt sértő állításaim va
lótlanok, erről utólag meggyőződtem, a 
levelet különben is borközi állapotomban 
irtani, s ezért az előbbi kijelentésen kívül 
a nagymihályi hites testülettől bocsánatot 
kérek s bűnbödésemül magam vállalkoztam 
50 koronát jótékonycélra és pedig a nagy
mihályi szegény gyermekek felsegélyezésére 
kifizetni.

Nagymihály, 1907. április 111.
Mili'ócsák János.

A Kossuth Lajos-utcán levő Belász- 
féle házban egy nagyobb 

bolthelyiség 
kiadó. Bővebb értesítést ad Belász János 
háztulajdonos.

Jó karban levő kerékpár meg
vételre kerestetik. Cím a kiadóhivatalban.

Hirdetések.
Alkalmazást nyer
előkelő jól bevezetett, az összes ágakat mű
velő biztositó részv.-társaságnál a megyében 
és az itteni piacon otthonos az üzletszerzés
ben jártas, jó megjelenésű, 30 évnél nem 
idősebb nőtlen

fiatal hivatalnok
valamint kereskedelmi képzettségű

gyakornok.
Az állások később nyugdíjjal és eset

leg a központba való áthelyezéssel járnak.
Írásbeli ajánlatok körülményes adatok

kal „Szép jövő" jelige alatt Eckstein Bernát 
hirdetési irodájába, Budapest, K Mérleg
utca 12. szám alá küldendők.

Eladó ház.
A Sulyovszky-utea 9. számú ház 

szabad kézből azonnal eladó. Bővebb 
értesítést ad

Rogószky Katalin
háztulajdonos.

Takarékpénztár minden családban.

Takarekkosságra 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 igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

Gróf Sztáray Sándor uradalma nagy- 
zalacskai gazdaságában 25 egy éves 

. = mangalicza fajú =

tenyészkan
eladó. Bővebb értesítést ad

az uradalmi központi iroda
Nagymihályon.

Triesti Általános Biztosiló Társaság
(ASSICURAZIONI GENERÁLI)

BTTDATEST, "V. IDorottya-ntca, 1O. szám.

A „Közgazdaság" rovatban közöljük a TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 

a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztositó intézetünk 
mérlegének főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, aki e célból hozzáfor
dul, a legnagyobb készséggel szolgai.

Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses lopós- és harangtörés és 
repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá : jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszontbiztosító 
r.-t., valamint baleset elleni biztosításokat az Első o. altalános baleset ellen biztosító tarsasag 
számára.

A. nagymihályi föiigynökség: Brügler Lajos.



ALAGCSO es GOZTEGLAGYAR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ, m-

Homlokzattégla. disz tégla. faeontégla, 
ék- és kéménytégla cserépzsindely.

HORNYOS TETÓCSEREP
alagcsó. burkolatlapok gyártása. '-V? . z-

Egész homlokzatoknak terv szerint ww
való kivitele. v

rti <s k,öf..“ k c koj... szegény és gazdag épittetöKhiiz egyaránt.
Távirati cím: Góztéglagvár Beregszász.

.4 legkitűnőbb tetöfedöanyag manap a

melyet a beregszászi gőztéglagyár eddig még cl nem ért tökéletességben gyárt.
Ez a cserép örök tetőt ad. ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon járni lehet.
.4 vele való fedő nem drágább a közönséges fazsindelyénél és minden 

vályogfal elég erős nekie.
.4c a tetöszék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
.4 fedómunkát a gyár távolabb vidéken is elvállalja, ha legalább 300 négy- 

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

a eserepezési munkával együtt 78 korona, de adogatok és malter nélkül.
Egy négyszögméter tehát kerül körülbelül / korona 50 fillérbe, a cserepező 

munkával együtt, de persze szállítási díj nélkül.
Egy négyszögméter területen 16' 2 drb fekszik, de töréssel, faragással 18—19 

darabot kell számítani.
.4 léczezés 30 cm. távolságban eszközlendó.
Egy waggonnak a vasúti szállítási dija 48 korona Nagymihályig.
Egy waggonba körülbelül 5400 darab rakható és a gerinczcserép.
.4 fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen feszegetni, de a bádog el

lenében azzal az elönynyel bír, hogy nem veszi fel oly hirtelen a meleget, ügy, hogy 
a bátogtetőnek a padját semmire sem lehet felhasználni és a lakóhelyiségek is kiáll- 
hatatlan melegek nyáron, nemkülönben, hidegebbek télen. 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. .4 tapasztalak bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a /tornyos cserép egy
szer alkalmazásba került, onnan a fazsindely s bádog teljesen ki van szorítva.

.4 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 érdekékben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fal kivétel nélkül és al
kalmazásúval nem áll elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fél falu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

Kiváló tisztelettel

KONT MANÓ,
alagcső- és göztéglagyára BEREGSZÁSZ.

Képviselők, viszontelárusitók kerestetnek fakereskedők, épitési-vállalkozók, vagy 
építőmesterek személyében.

i

I

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

Indul Nagymihályból:
Budapest felé

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

Kassa felé
Heggel 5 óra 34 perez.
Este ti óra 03 perez.

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

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felől

Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután 2 óra 45 perez.
l,4.Í,,l 10 óra ül perez.

Mező-Lahorcz felöl
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 58 perez.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer ------ --------------

---- ----------  puha padló számára.

Keil-féle viaszkenöcs kemény padló számára.
Keil-fe,e fehér ..Glasur" fénymáz 90 fillér.
Keil-felp arany-fénymáz képkereteknek 40 f
Keil-fe,p szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

i GLtTCK: IsdZÓie czég-nél 

== Nagymihályon. —

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
— — elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedig a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

••••••••••••••••••••••
* Raktáron tart dús v álasz- 

tékban : érez- és fakopor
sókat, továbbá finom nik
kel koporsókat, minden
féle szem fedeleket, művi
rág-koszorúkat. szalago
kat, viasz- és szurok-fák
lyákat.

••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••
A gyászeset megtörténté- • 
vei, a hozzátartozók bármi • 
módon tett értesítésére, \ i- • 
(lékre is a lehető legrövi- . 
deltb idő alatt az intézet 2 
megbízottja tiszteletét te- 2 
endi a rendelmény átvé- • 
tele (égett és gondoskodik • 

• annak pontos kiviteléről. • 
••••••••••••••••••••a*

Fakoporsók 1 frttól kezdve feljebb, érezkoporsókat gyermekeknek 7 fettől feljebb, nagynak 
' egy öl nagyságban 35 frttól egész 500 frtlg. -----

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, termek, szólták bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival. koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 

rendelniénynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. ------

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
------ -------------Sürgönyczím: Temetkezési “Vállalat ZSTag-^milaál^. ====== ;
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Nyom. Landcsinan B. könyvnvonidájában.


