
Nagymihály, 1909. április 8._________   _____________________________ ±B. szám. _________________ XIV. évfolyam.

Felső-Zemplén
POLITIKAI ES TÁRSADALMI HETILAP.

-a- T ZE L 2S XT XX I XT 20 X2 XT O S XT T Ö R T Ö IX ö XT.
SZERKESZTŐSÉG
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Kossuth Lajos-utcza 34. szaui 

ELŐFIZETI-Sl DÍJ- Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed evre 2 kor.

F.g\e» ssani ara 20 fii

Kéziratok nem adatnak viasza. 
Bérmentatlun evelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii

kiadóhivatal:
Hova a - hu — nyllttéa

líiak küldendők • 
Laudesuian B. könyvnyomdája.

Feltámadás ünnepére.
A keresztény hit leginagasztosabh em

lékezéseiben merül el most a lélek. Nincs 
érzó ember, még ha más felekezeten van 
is, aki ki tudná magát vonni a Golgothán 
lejátszódott világtragédia hatása alól. Mert 
Krisztust az az emberi elbizakodottság fe
szítette a keresztre, amely ma is érezteti 
igazságtalanságát és tulhatalmát az embe
riség százmillióival és Jézus Krisztus ugyan
azoknak az egyetemes nézeteknek és meg
győződéseknek volt az apostola, amelyek a I 
mai emberiség lelkét is betöltik, amelyek- j 
nek érvényesüléséért ma is folyik még a 
tömeg vére. A krisztusi igazságokat meg
találjuk többé-kevésbbé minden vallás
ban, de sehol sem oly egyöntetűen és lo
gikusan, mint a kereszténységben és sehol 
nem találtak ez igazságok olyan tökéletes 
hirdetőt és martirt, mint amilyen Betlile- 
lieni szülöttje volt.

Amikor a szent ünnep előestéjén utol- 
szor szólalnak meg a harangok, hogy szép 
legenda szerint Rómába menjenek, amikor 
husvét ünnepi hangulata ömlik el utcán és 
téren, az egész nagy, gyönyörű természet
ben: nincs jó ember, akiben áhítatra ne I 
fordulna a hangulat, nincs senki, aki ne i 
érezné a jó pusztulása fölött érzett fájdal- (

inat, az eszmény és a reális élet között | 
levő ellentét sivár voltát. És amikor ismét [ 
megszólalnak a harangok, hirdetvén, hogy ! 
O feltámadott, vájjon nem tör-e elő kebe
lünkből diadalmasan az átöröklött érzés: | 
hogy mégsem pusztulhat el az, ami derék 
és nem lehet meggyilkolni az igazságot. 
Ezen máglyán és bitón keresztül feltámad 
az, hatalmába ejti az agyakat és sziveket 
és nem engedi, hogy a zsarnokság, a gőg, 
a jogtiprás és igazságtalanság fái az égig 
nőjjenek. Husvétkor templomokban és szi
vekben egyaránt diadalmasan támad fel 
az igazság és leküzdi a hamisságot. Igaz, 
hogy ünnep múltán, a szürke hétköznapo
kon ismét kiüt a harc a kettő között, szo
rongatja a hamisság az igazságot, de győzze 
bár le százszor, e győzelem nem lehet vég
leges, az igazság élete örök, miként a hit, 
melyet a Megváltó oltott az emberek szi
vébe.

Ezúttal még bensöségteljesebben for
dulunk mi magyarok husvét ünnepén az 
Isten fiának trónusához. Az ó jóságos keze 
egy nagy veszedelmet fordított el tőlünk, 
a háború veszedelmét. Kis híjjá, hogy bá
natos, véres husvétja nem volt a magyar
nak, fiainkat már ezerszámra hurcolták a 
harctér felé, amikor az utolsó pillanatban 
a Gondviselés közbevetette magát és meg

T A R C Z A.
A gyöngyös hölgy.

A selyem megkopott rajta. Egy év előtt fé
nye volt a karcsú termetet magába záró gyön
gyös deréknak. Azóta egyre kopott, a gyöngyök 
mind lehulltak s a gömbölyű idomok kisorvadtak 1 
az átlátszóvá pusztult ruhából. Szegény szép nő, 
hideg szél fu már: a hattyuprémes kis bundája 
hová lett, amelyikbe olyan hegyesen húzta bele [ 
szép fehér nyakát ? Hát a megyszinbársony kis j 
kalap és az érdekes arc kedves nevetése ?

Ennyit, az egész utca csak ennyit tud, eny- I 
nyit mond felőle. Horniét került ide az utcára egy j 
évvel ezelőtt : ki tudja ? Mint valami izgató rej- ‘ 
tély suhogott át selymében az utcán s egyre ko
pott. A gyöngyös ruhának ez a drámája adott j 
róla némi magyarázatot. Azt. — s részvéttel pis- : 
lógtak rá az emberek — hogy állóimét jött, ott 1 
hej, jobb dolga lehetett.

Semmi egyéb ennek a roskado életnek a 
történetéből s a kopott nő láztól kivert, szederjes 
ajkakkal, lezárt szempillákkal, hideg kézzel omlott 
a rendőrbiztos karjába: hogy vigye hat. vezesse.

Az utca kimeresztette a szemét, eltátotta a 
száját.

- /Ahol teszik föl a gyöngyös hölgyet eg\ 
kocsira!

A biztos be akarta zárni a szobát, minek ? 
Tessék körülnézni: nincs itt semmi az övéből, a 
ládák íiiesek, fekete gyöngyszemek fekiis/i:ek szét
szórva a szekrény aljában . . . egyik szögletében 
két hófehér csipkés ing. .. egyéb semmi . .

/\ rendőr a zárt kocsi üvegén visszaszólt a 
ráncos arcú szobaasszonynak :

I'élóra múlva fönt legyen.
Az anyó bánatosan megértette s bánatosan 

néz a kocsi után, mely csöndesen halad, mintha 
halottat vinne . . .

Két rendőr tartja a karjánál, hogy oda ne 
vágódjék a szoba padlójára. Csontos ujjai görcsö
sen kapaszkodnak az egyenruha zsinórjába s a 
csüngő állásban erőtlenül bukik a fej előre, miál
tal a hosszú fekete haj bontott fonatai átsimul
nak a ziháló mellre. A száraz ajkak grimaszok
ban mozognak, szétnyílnak, utat adva a láz szür
ke leheletének s az égő kínra, mely kiszárítja szá
ját csámcsogva gyűjti nyelvével a beteg nedvet. 
Az írnok ur föláll s egy pohár vízzel kínálja meg. 
melyet a beteg nő mohón szív magába; aztán 
sziszegve rázkódik össze a támasztó karok közt.

— Egy év óta tartózkodik itt biró uram, 
nem tudja senki, ki ő, nem tudni, miből élt.

Nyögő sóhajjal felel a beteg, azt mondja eb

állította az egymást gyilkolására kész hada
kat. Nem is tudjuk mennyi csapástól és 
veszteségtől szabadultunk igy meg. Min
denesetre nagy ok ez a békés fordulat arra, 
hogy még buzgóbban ünnepeljük meghus
vét szent ünnepét, bízván a megváltó jósá
gában és kegyességében.

A magyar nemzet közviszonyai elég 
szomorúak most. Életérdekünk, nemzeti 
fönnállhatásunknak érdeke, hogy közviszo
nyainkban is megújhodás álljon be és föl
támadjon a nemzetnek régen elveszett egyet
értése és hiányzó jóléte. Aki magyar ember 
husvét ünnepét Jézus Krisztushoz imádko
zik. ne feledkezzék meg áldást és jobb sor
sot kérni tőle a haza számára, amely vi
szontagságot küzködésekkel teljes életet él 
most is. mint az elmúlt századokon keresz
tül. Imádkozzunk, hogy támaszsza fel az 
égi gondviselés a nemzetben szunnyadó 
tettre kész energiákat, hogy boldog lehes
sen végre ismét a magyar.

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

ben. hogy érti, miszerint róla van szó. A fejét 
lassan visszahajtja s odamutatja a bírónak viasz 
arcát, hogy döbbenjen meg tőle. Ha ez a moz
gás nem mutatja, hogy el, bátran belefektethetik 
a négy szál deszka közé.

Semmiféle Írása nincs ?
— Semmije sincs.
\ biró föláll, odalép a beteg elé közel és 

hangosan szól hozza. A lázbetegek nagyot szok
tak hallani.

Asszonyom, gondoskodva lesz magáról, 
csak beszéljen.

A viasz arc idegeiben van még annyi erő, 
hogy elkezd rángatózni. Ennél többel nem tud 
beszélni. Ez is érthető, azt mondja : szeretnek, de 
nem tudok. S erőtlenül bukik vissza a fej s vele 
a hajfonatok, a beesett mellre. Ni. a kopott se
lyemruhán, mintha egy gyöngyszem maradt volna 
még. Még se az. a kelme fölissza, ismét eltűnik 
Onnét hullott le a hosszú szempillák közül.

— Jelentem alásan biró uram, a háziasz- 
szonyát berendeltem. Az tán tud felőle valamit.

— Hogy talált reá a biztos ur?
— Az a nő jelentette, hogy már nem tartja 

a házban. Eélt, hogy ott hal meg a nyakán. Ott 
találtam egv szegényes ágyban, igy felöltözve fe
küdt. senki sem volt mellette.

S a betegnek vehette-e szavát ?

Sirolin
Emeli ' étvíey*1 a tsfiiin--
tett a t'ihM-'.t. *«eli iraífct.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofuiozis. influenza 
ellen szjmiilin Urür U orvos állal napoota ajánlva.
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VEGYES HÍREK
Feltámadás ünnepe. Vasárnap kö

szönt ránk a keresztény világ ragyogó ün
nepe : a feltámadás. Az idén érdekessé 
teszi a husvél ünnepét, hogy azt az egész 
keresztény világ együtt tartja s együtt örül 
a hit diadalának, mely nélkül semmit sem 
lehet keresztül vinni. Magasztos ünnep a 
husvét az ő pászka szentelésével, a csala
dok örömeivel s ha a feltámadás szent ün
nepén az igazában értett enyhe tavasz kö
szöni ránk, úgy mi sem áll útjában, hogy 
emelkedett hangulatban töltsük el az ün
nepnapokat. áldozva a Megváltó Jézus meg
dicsőülése emlékének s részünket kivéve a 
szórakozásból is. amiből nagy részt kíván
nak a hagyományos öntözködés cs más 
szép szokások. A beköszöntő húsvéti ün
nepekre olvasóinknak zavartalan örömei és 
megelégedést kívánunk !

A bíróság köréből. Fiizesséry Bálint 
kir. járásbirósági joggyakornok az eperjesi jogaka
démián az államtudományi államvizsgát az elmúlt 
héten sikerrel kiállotta.

Kinevezés. Lakatos Dániel sátoraljaúj
helyi járásbirósági joggyakornok a varannoi járás
bírósághoz jegyzővé neveztetett ki.

A sorozás eredménye. A varosunkban 
megtartott sorozáson 670 hadköteles közül meg
jelent összesen 3t>0, a kik közül besoroztatok ösz- 
szesen 156 egyén. Egyéves önkéntes összesen 10 
jelentkezett sorozásra, besoroztatok ti. Az ered
mény ugyan kedvező, ugv értesülünk azonban, 
miszerint sok gyengébb testalkatú egyén is beso
roztatok. Nem is lehet ezen csodálkozni, a kon- 
tingest ki kell hozni és ha a vedkötelesek fele tá
vol és Amerikában van, bizony a gyengébb test
alkat uakra is kerül a sor.

A helybeli vasúti állomás vlllanyvilá 
gitása. röbbszörös felszőllalásainknak és Czibur 
Bertalan orsz. képviselőnk közbenjárásának sike
rült kieszközölni, hogy a pályaudvar és annak 
összes helyiségei villamossággal lesznek világítva. 
A bevezetési munkálatok a jövő In ten veszik kez
detüket és május ho 1-től a petróleum lámpák 
az állomásról eltűnnek.

\ telefon
történt. Még a kereskedelemügyi miniszternek jóvá 
kell hagvni a tervezetet és ennek utána nyomban 
megkezdődnek a munkálatok. Június ho folyamán 
minden körülmények között készén lesznek az 
összes munkák és a telefon a közönség rendel
kezésére fog bocsájtatni.

Halálozás. Szieber I le nyug kir. tan
kerületi főigazgató, az ungvári kir. kath. főgvm- 
nasiumnak éveken át volt tanara es igazgatója f. 

Nem. Kiterjesztette karját, nyögve mula
tóit a sarokban álló kantára. \ izet kért. Frss vi
zet hozattam, mert a kanta szájában pók lakott 
már.

— A holmija közt valami irás . . .
Semmije nincsen, csak két fehér csipkés 

inge s a szekrény aljában nagy, fekete gyöngyök.
C'öndesedik a beteg ! Nesztelen sóhajokban 

vesz el a lélekzete, ujjai megcsúsznak a rendőrök | 
vállain s lassan Já ereszkedik erőtlen labaira, me- | 
Iveket vékony kivágott szőr-cipó föd.

Az ajtón most egy törpe öreg asszony mo
zog be lihegve. A rendőr biztos fölismeri és be- 1 
mutatja, hogy ez a beteg háziasszonya.

— Ln. én vagyok a szerencsétlen. Nekem I 
mindig ilyen szerencsém volt vilagéletemben. Tes
sék, ilyen nagy beteg esett a nyakamba. Se ejje- i 
lem, se nappalom, jaj. a szegény miatt nem volt. 1 
Ápoltam, etettem, itattam, de hat kérem, én is 
beteg öreg vagyok: csak azt tehettem, ami kitelt 
tőlem.

— Ne fecsegjen annyit, hanem azt mondja 
meg. ki ez a nő ?

— Ki. én Istenem, hogy ki? Hát én tudom? 
Úgy jött egy napon, amikor még uj volt ez a | 
gyöngyös ruha.

Az öreg asszony odanyul a beteg kopott ru
hájához, mire ez megmozdítja fejel.

Nem tudja on azt, hogy jelenleni kell, 
ha idegen jő valakihez lakásba? Azt tudnia kell.

A vén asszony ijedt sípákolásba fog.
Jeszusz, egy ilyen szegény tudatlan öreg 

asszony, mint én. honnan tudja, könyörgök, a 
torvényt ? Oh. kérem az én szemeim nagyon gyön
gék. nem latom az írási.

De a nevét csak megmondta?
A nevet ? Annának hívtuk. Csak annyit 

mondott, mikor odajött, hogy Anna a neve. Sok. 
sok mindenfeléje volt, de mind eladogatta.

Önnek tudnia kell, miből eh, mit művelt 
ez a szerencsétlen ?

Uram leremtom, miből élt, mit müveit ? 
Anna jo nő volt, de én nem tudom miből élt. A 
szobáért pontosan fizetett, mit törődtem mással. 
Néha egv kis levest adtem neki, azért is fizetett, 
nem volt hozzá kozom, hogy megkérdjem : miből.

Hat nem tudott önhöz olyan bizalmas 
lenni, hogy egyet mást elmodott volna 2

— Mondott.
- Mit ?

Mindig csak azt, hogy ö a legboldogtala
nabb asszony Oh, én sírtam, mikor ezt mondta, 
mert ö is siri.

hó 5-cn 74 éves korában meghalt. Városunkban 
is sokan ismerték a köztiszteletnek örvendő fő
igazgatót. sok tanítványa közülünk is szeretettel 
emlékezik vissza a jóságos tanárra. Temetése Ung- 
várott óriási résztét mellett szerdán ment végbe.

Házvétel. Pajor János Xagymihá'y vi
déki körjegyző és neje megvették Kardos Lajos 
kocsigyártó és nejének az Andrássy Dénes-utcá- 
bán lévő házát.

Építkezés. Ugv latszik, ez év folyamán 
is az építkezés varosuii sna.í szünetelni fog. Mind
össze egv ház épül az Andrássy Dénes-utcábaii 
es egv a Deák-téren. A Kossuth Lajos-utcában 
Wiiider Lázár cég által épült ház e ho folyamán 
teljesen kész lesz es nagyban hozza fog járulni 
főutcánk szépségének emeléséhez.

Faültetés. A város utcait az elöljáróság 
fasitja cs az ültetvényeket kellően elkerítette. Re
méljük, hogy a közönség kíméletesebb lesz a fák
kal szemben mint eddig volt és lehetővé teszi, 
hogy városunk, miként az inas helyen is van, fá- 
silott utcákkal és terekkel bírjon.

Uránia. Az idei Uránia-cyklus utolsó fel
olvasása f. hó 12-én hétfőn este lesz az „Arany
bika" nagytermében. Bemutatásra kerül: „A X ág 
vélgye" i() képpel és „Szentpétervár és Moszkva" 
60 színes képpel. - Az ifjúsági egyesület ezúton 
kéri m. t. előfizetőit, hogy állandó helyeiknek meg
váltási árát. 5 koronái a Landesman-feXe könyv
kereskedésben lefizetni szíveskedjenek.

A gyermeknapi urna a Kossuth Lajos 
utcában két helyen is fel volt állítva és városunk 
előkelő hölgy közönsége, úgyszólván kivétel nélkül 
őrizte az urnákat és buzgólkodott a közönséget 
adakozásra bírni. A gyűjtés anyagi eredményét 
jövő számún kban tesszük közzé.

Államsegély kutak fúrására. \ araimé) 
cs X'arannómezó községek állandóan v izh ányiiv al 
küzdenek. Miután anyagi helyzetük nem teszi le
hetővé a mély kutak fúrását, a földművelésügyi 
minisztei tetemes államsegélyt utalványozott a ne- 

l vezeti községeknek kútépítési célokra.
Cáfolat. A sárospataki református jog- 

' akadémia megszüntetései hirdető hírlapi közlemé
nyekkel szemben kijelentem, hogy azok a való
ságnak meg nem felelnek s hogy a hivatott té
nyezők részéről ebben az irányban kezdeménye
zi s nem tol lent s nem is fog történni. A sáros
pataki jogakadémia el <•> élni is fog beláthatatlan 
uhikig. Sárospatak, 1909. április 2. Kovák Lajos, 
akadémiai igazgató.

Jegymegváltás. \ kereskedelmi bal ren-
1 dvzoségéhez az eddig kimutatott 619 koronán ki

vid meg Landesman Lajos 20 koronái. Landesman 
Simon (Budapesti es Fischer Árpád (Budapest) 

| •> • koronát küldtek he jegy megváltás címén.
Triesti Általános Biztositó Társulat. 

. i Assk urazioni Generáli) Budapest. \ .. Dorottyá
iul a |(>. Lapunk mai számának „Közgazdaság" 
című rovatában, közöljük a Triesti általános biz- 

7 siló társulat a legnagyobb, leggazdagabb és a 
legrégibb biztosító intézetünk mérlegének főbb szám
adatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, 
aki e célból hozzáfordul a legnagyobb készséggel 
szolgál. Az intézet elfogad : élet-, tiiz-, szállítmány- 
és betöréses lopás elleni biztosításokat. Közvetít 
továbbá: jégbiztosításokat a Magyar jég- és vi
szontbiztosító r. t. valamint baleset elleni biztosí
tásokat az Első o. altalános baleset ellen biztosító 
társaság számára. A társulat helybeli főügynök
sége : Brügler Lajos.

Tisztújító közgyűlés. A nagymihályi izr. 
hitközség f. hó 8-án tartotta meg Stark Hermán 
elnöklete alatt tisztújító közgyűlését. Megválasztat, 
tak újból alelnökké Kosenberg Ignácz, pénztár
nokká Kiéin Izidor, templomgondnokká Engel Sá
muel, ellenőrré Kiéin ('ívnia. A kilépő hal választ
mányi tag helyébe megválasztattak: Friedman Si
mon, Ginek Samu dr., Hellitiger József, Rosen- 
bluin Samu, Roth Lajos. Számvizsgálókul meg
választanak: Bley Kálmán, Dick Sámuel, Lieblich 
Márkusz. Szöllösi Sándor. .4 fegyelmi bíróságba 
beválasztattak : Brügler Lajos, Euchs Ignácz dr.. 
Guttmann Márkusz, Kösztenbaum Mór, Moskovits 
I lerman.

A kereskedelmi kör megalakításának 
előkészületei nagyban folynak és kilátás van reá, 
hogy eme érezhető hiányt és kulturszükségletel 
pótló egyesület legközelebb megalakul. A keres
kedelmi bál rendező bizottsága in. hó 31-én gyű
lést tartott, melyben beszámoltak a bál fényes 
anvagi sikeréről, majd a „Kereskedelmi Kör" mi
előbbi megalakításának szükségességét mondották 
ki s evégből egy öt tagú bizottságot választoltak, 
melv az előkészületeket megtegye, az alapszabály
tervezetei kidolgozza, tagokat gyűjtsön és alakuló 
gy űlést hívjon egvbe. A Kereskedelmi Kor ala
pítási költségeire Ackerman Arthur, Ereund Simon, 
Grűnfeld Ignácz, ifj. Goldfinger Bernát, Morvát 
József, Jákob vits Ignác, Jakubovits József, Kiéin 
Miksa, Lofflei Sándor, Lukács Imre, Markovits 
Albert. Rosenblum Jen<>, Schőnberger Géza, Schrei- 
ber Mór, Schvarcz Sándor és Schvarcz Menyhért 

] 20 -20 koronát, összesen 320 koronát fizettek, 
melv összeggel a Kereskedelmi Kor rendelkezésére 
álló toké eddig 969 koronái tesz ki.

Uj vasúti összeköttetés. Xlezőlaborcz 
cs Kassa kozott, mint értesülünk, naponkint egy 
harmadik vonat is fog közlekedni. Az uj vonat 
Mezölaborcról d. e. 8 órakor indul és 12 óra 
után érkezik Kassára.

A mezőgazdákat idekelni f< ja. hogy 
az utóbbi két évben az impregnált répamag körűi 
keletkezeit vita és a szaksajtóban fejlődött toliharc 
jelenleg mily fordulatot vett. Határozottan annak 
a partnak győzelmével végződött, melv az impreg
nált répamag mellett foglalt állást. Ugyanis mint 
értesülünk a répamag termelés hazájában Qued- 
linburgban (Lszak-Németország) gazdák és keres
kedők kívánságára „Répamagol Impregnáló Válla
lat" létesült Waegener és Társa cég alatt, ahol bi-

Egyebet nem mondott ?
Meg azt. hogy messze van a férje. S a 

szegény ilyenkor leborult a karjára . . .
Senki semmit többet nem tud e roskadó 

fiatal életről. Ki lehet ez a nő ? Minek töpren
geni ezen, mikor senki választ adni nem tud! 
Majd . . . hátha fölgyógyul . . . s megszólal a biro : 

Kórházba kell szállítani!
Ut a sir felé . . .
Egv kórház gondnok ur tisztelted biro urai, 

ezt találták az imént beszállítóit haldokló asz- 
szonv nál.

Mi az ?
Egy levél.

A biró olvassa :
„Asszony, én nem vagyok többé az fm férje. 

Ön megszűnt létezni rám nézve abban a csók
ban. melv Ivei nevemet gyalázta meg. Reggelre 
hagyja el hazamat, vigye el, ami az öné. A gyer
meket én vettem ki a bölcsőből. Büntetése az 
lesz, hogy sohase lássa többé. Vigyázzon, ne me
részeljen a kezemben tartott pisztoly csöve elé 
jönni ! Iván."



zouyos illeték ellenében ugv gazdák, mint keres
kedők impregnáltathatják répamagjaikat, üzen a 
mezőgazdaságra fontos vállalat hónapok óta van 
tizemben és mint halljuk, rendkívül igénybe van 
véve. Így tehát a gyakorlat ismét rácáfolt a szín - 
ke teóriára és az a tudomány, mely az impreg- 
nálás ellen agitált, csődöt mondott. Hogyan is 
mondta boldogult Pulszky : „A kutya ugat a ka
raván halad."

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉI'HY" figveliink, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 00 fillérért, még pedig egv kedvelt légi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség es hu- 
rutos bantalmak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz es a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RETHY” név.

koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit RF.ICH ADOLF férfi-szabónál

Nagymihályon készítteti. Mérték maii legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Közgazdaság.

A Triesti Általános Biztositó Társulat. 
(Assicurazioni Generáli) f. é. március hó 18-án 
tartott 77-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1908. I 
évi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, I 
liogv az 1908. dec. 31-én érvényben volt életbiz- I 
tositási tőkeösszegek 972308481 K és 17 f tettek , 
ki. és az év folyamán bevett dijak 42331825 K | 
és 78 f rúgtak. Az életbiztosítási osztály dijtarta- i 
léka 19080145 K 05 f 283242702 K 29 f emel- i 
kedett. A tüzbiztositási ágban, beleértve a betö
réses- és tükörüveg bizt. a díjbevétel 17570409009 I 
K biztosítási összeg után 2886(5298 K 38 f volt, 
miből 10052942 K 55 f viszontbiztosításra fordít* 
tatott, úgy, hogy a tiszta díjbevétel 18213347 K 
83 f rúgott és ez összegből 13079112 K 08 fillér 
mint díjtartalék minden tehertől menten jövő évre 
vitetett át. A jövő években esedékessé váló dijkö- 
telezvények összege 122090954 K 94 f. A szállít
mánybiztosítási ágban a díjbevétel kitett 3577201 
K 84 f, mely a viszontbiztosítások levonása után 
1055086 K 52 f rúgott. Károkért a társaság 1908- 
han 39751050 K 71 f és alapitása óta 923794591 I 
K és 91 f fizetett ki. E kártérítési összegből ha
zánkra 184087233 K 43 f esik. A nyereség tar- j 
talékok közül, melyek összesen 20890707 K 37 f 
rúgnak, különösen kiemelendők: az alapszabály 
szerinti nyereségtartalék mely az idei átutalással 
együtt 13017104 K 53 f rúg továbbá felemlítendő 
a 100000 K rugó kétes követelések tartaléka és 
az ingatlan tartalék, mely az idei átutalással 
1413602 K 84 f tesz ki. Részvén venként 000 
arany frank osztalék kerül kifizetésre. A társaság 
összes tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú ér
tékekben vannak elhelyezve, az idei átutalások 
folytan 323(529347 K 57 f 340141371 K 42 fill. 
emelkedtek, melyek következőképen vannak elhe
lyezve : 1. Ingatlanok és jelzálog követelések I
084224.).) K (58 f. 2. Életbiztosítási kötvényekre i 
adott kölcsönök 29099809 K 33 f. 3. Letéterné- 
uyezett értékpapírokra adott kölcsönök 3124431 | 
K 51 f. 4. Értékpapírok 219101504 K 80 f. 5. 
Követelések államoknál és tartományoknál 5013421 
K 24 f. 6. Tárca váltók 780489 K 29 fillér 7. A 
részvényesek biztosított adóslevelei 8820000 K. 8. 
Készpénz és az intézet követelései, a hitelezők kö
veteléseinek levonásával 11182099 K 57 f. Ösz- 
szesen 340151371 K 42 t. Ezen értékekből 088 
millió korona magyar értékekre esik.

. literenként 35
45
50

., 1 frt 50

----Csakis saját termésű ..

vinnai boraimat
== következő áron adom : :==
Asztali bor
Vörös bor 
Muskotály
Asszú
ö<- 50 literen felül árengedmény. 
ti-,-,2 WIDDER BÉLA.

Hirdetések.
Van szerencsém a helybeli és vidéki 

mezőgazdák szives tudomására adni, hogy 
egy legújabb szerkezetű ------

arankamentesitö 
gép beszerzése által azon kellemes hely-

I zethe jutottam, hogy tisztelt vevőim részére 
igen szép arankanientes eredeti magvar 
lóhere és lucerna maggal,

! úgyszintén ittas gazdasági es kerti magvak
kal a legjutánvosabb árak mellett szolgál-

| hatok.
Saját érdekét szolgálj;! tehát mindenki, 

a ki \ ersenvképességemről meggyőződik.
Egyúttal szives tudomására hozom 

a n. é. közönségnek, hogy magvak aran- 
| kától való tisztítását is jutányos árban el

vállalom. Tisztelettel

Garfunkel Dávid.

ELADÓ HÁZ.
Az Andrássy Dénes-uton levő 

21. sz. ház telekkel együtt, úgy
szintén 2 kitűnő tehén szabad 
kézből azonnal eladó.

HOSZPODÁR BALÁZS
háztulajdonos.

Építők és építtetőknek 
saját érdekük, ha mielőtt megrendelést eszközöl- ; 
nek vízvezeték, kp. fűtés, csatornázás, sodrony- 
kerites és kavicsrosta szükségleteikre, bizalom
mal fordulnak ajánlat vagy felvilágosításért, mely- I 

Ivei díjtalanul szolgál

GURSZKY JÓZSEF
fém- és vasmüveshez, műszaki iroda és műhely : 
KASSA, Ferenc Jozsef-ter 14. sz. Telefon sz. 347.
Városok, községek, gazdasagok, házak stb. vízmű, 
csatornázás es központi fűtés tervezési és kivite
lezési vállalat. Külön osztály mindennemű sodrony, 

vaskerítés és kavicsiosta készíti sérv. 1 20

K e i I -1 a k k
legkitűnőbb mázoló szer -----

- puha padló számára. 
Keil-féie viaszkenöcs kemény padló szamara. 
Keil-fele fehér GLASUR" fenymaz 90 fillér. 
Keil fele arany-fenymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.
•••••••••

Igen tisztelt vevőim szives tudomására 
hozom, hogy

KUGLER HENRIK
---------- GERBEAUD _______
cs. és kir. udvari czukrázdától a helybeli 
piacra egyedüli elárusitást sikerült meg
kapnom. Álandóan frisseit raktáron tartok : 
Kugler-bonbonokat, Mignon-süteményt, 
Chocoládét stb. Esetleges raktáron nem 
lévő nevezett cég gyártmányait 24 órán 
belül szállíthatok.

Tisztelettel
HALAZS LAJOS.

Aki valódi angol szövetből 

jó és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék újonnan 
berendezeti gyapjuáru-raktáraniat 
megtekinteni.

Tisztelettel 

feldrnann I. Dávid 
Nagvmihálv. Kossuth Lajos-utca 28. szám.

^Kosztüm-ruhákra való 
• • • • női szövetek 
mesés választékban legolcsóbban kaphatók 

Quttmann Márkusz 
röfös- és divatáru-üzletében Nagymihályon.

(Felapritott tűzifa
flKK métermázsánként 2 koronáért ■■

Porosz kőszén
■B métermázsánként 4 koronáért ■■
— ~ ."zzzz házhoz szállít

T^osenwasser Mór Nagymihály.
A nagvinihálvi áll. el. iskolai gyakorló 

faiskolából a következő 

oltványok 
adatnak el : Kajszibarack-, ringló-, cseres- 
nve- és meggy-oltvánvok, (készlet 600 drb) 
2 3 éves erős, egészséges példányok, a
körnvéken bevált kitiin<> fajtákból, darabon
kim 60 fillértől 1 koronáig.

Kisebb mennyiségben alma- és körte- 
oltvánvok is kaphatók.

KNEISZL. EMIL,
all. tanító faiskolavezetó.

CZIM:AT, ÜJSAG
BUDAPEST nó-áCZI-ÜT5<f.



Alkalmi bevásárlás!!!
Van szerencsém igen tisztelt vevőim és a n. é. kö

zönség szívó tudomására adni, miszerint tekintettel arra, 
hogy üzlethelyiségemet rövid időn belül saját újonnan 
épiiít házamba belvizem at. raktáramon lévő összes 
áruimat f. évi március hó 1-től egészen április hó 15-éig 

mélyen leszállított árban 
árusítom. Különösen felhívom a n. t*. közönség ügyei
méi a menn\ iseghen lévő -ZZ —-

maradékokra.
Mosókretonok, batiszt. angol zephyr, voile delain 

női- és férfi ruhakelmék, valamint selymek ■

FÉL ÁRBAN
számíttatnak. Tisztelettel

Ftosenbei’ff Ignácz.

Á Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság 

az életbiztosit ssal kapcsolatos betétűzletet üzletágai köze be
vezette és e czélből egv előkelő életbiztosító társasággal lépett 
< isszeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi niagat 1 koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket
i. etn kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet
j. lefizethető, lizzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind éleiét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt KMk) koronára no 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
nicnnviben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. I la azonban a dijak befizetését lő é\ előtt beszüntetné, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 00 évig terjedő eleikorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 HMM) koronás téléit is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzék 
meg, hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ily képen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

BLUM BERNÁT
FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ

NAOYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 44, la z izr. templommal szemben. I

• Valódi angol gyapjúszövetek ©
nagy választékban.

Készít: magyar, francia, angol és német divat szerint 
úri- és gyermekruhákat, úgyszintén papi, katonai és 
libéria munkákat, lovagló-nadrágokat sth. a legjutánvo- 
sahh árak mellen. 7Gyors és pontos kiszolgálás.

Seszták István
—..... sziiesmester —

Nagymihály., Sulyovszky-utca 7. szám.

Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelet 
tel értesiteni. hogy Newyorkban 15 éven át szer
zett tapasztal iáim ériénvesitésével Nagymihálvon 
Sulyovszky-ti: z.a 7. szám alatt egy a mai kor ige
nveinek megfelelően berendezett
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Jakobovics Ármin esTestvérc
— — első kassai butorrninta-terme és bútor áruháza ■1

Kassán, Fő-utca 39. (saját házában)
Ielefon lil. a székesegyházzal szemben. Telefon 171.
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u készletet szilárdan dolgozott 
liumi ■ • minden most h;ixzmdt fában es stylben, úgymint: teljes <

.«

haló, ebédlő, uri-szoba e szalonberendezések - 
bot. luxul-, fautasia- és ülőbútorokból, szönyegdivánok. ottománok és 

matracokból: úgyszintén elvállalunk mindennemű díszítési és kár
pitos-munkákat szőnyegek ■. függönyökben.
Eaktár elcszota < s Izoxiylh.a'beren.d.ezéselzből.

‘sz1. jón ,.i! t.igiérdemü közönség becses tudomására, hogy a főtisz- 
magasabb hivatalnokok és magánosok részére, valamint 

teljes menyasszonyi berendezéseket helyben, mint vidéken 

kedvező fizetési feltételek mellett szállítunk.
lt,,s iiiklin iHiinliiiiiriiiii rézbutorokban. & &

^pccialisfó&medemangelbörbuterefiban
■ b. t miijük most létesített külön osztályt 

tömörfa (m a s s i v) bútorokban, 
-i'i L i .:\.ui:.ik kizárólagos elárusitását 

illeti’ képviseletét
Abaujtorna-, Zemplén . Sáros- es Szepesmegyék reszere 
átvettük, c/t-ii i tűnő ”\;irtmán\bol jutányos árszabás mellett állandó nagy raktárt 
tartunk Különösen ajánlható <•/ a lőinőrfabutor szállodák, fürdőhelyek és villák bérén 
dezesére. Képes árjegyzékkel bérmentve szolgálunk.

v . x. x. s. .x.--.x;
»• •-'I-s • - ---------- *------
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• szűcs műhelyt • 
nyitottam, a hol minden e szakba vágó munkák 
a legpontosabban készíttetnek.

Mindennemű javítások s átalakítások el
fogadtatnak és azok csinos és finom kiviteléért 
szavatosságot vállalok.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Sesi ták István.
HNWMMHMMMHHIIOHMMI

X

X

X

X

x
♦
X

Nyomatúit Landesman B. könyvnyomdájában


