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KIADÓHIVATAL.
Unva aa előfiaetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

1 9 0 8.
Csak úgy, mint tavaly és harmadéve, 

mos is a harc jegyében megyünk bele az 
uj esztendőbe. Küzdelmes, viharos egy 
esztendő áll mögöttünk és mi sem biztat 
azzal, hogy 1908. év békésebb és nyugal
masabb lesz, mint amilyen elődje volt. A 
magyar nemzet helyzete sohasem volt ró
zsás, mert rokontalanul állunk a nagy 
európai családban. Történelmünk igazolja, 
hogy nem egyszer úgy volt, hogy az 
egész világ összeesküdött Magyarország 
ellen, de mi a küzdelmek állandó fergete- 
gében mégis megmaradtunk, még is va
gyunk és mint magyarok bírjuk az ural
mat ebben a szép országban.

Most is úgy vagyunk, hogy gonosz 
elemek esküdtek össze ellenünk. A nem
zetiségi kérdés soha nem volt olyan ve
szedelmes, mint most. Agitációjuk abban 
merült ki ezidő szerint, hogy maszlagaikat 
a külföldi sajtónak adják be, s akad saj
nos elég számos, neves orgánum, amelyek 
hazug rágalmaiknak helyt adnak. Ennek 
tudható be, hogy a külföld hangulata a 
magyarokkal szemben mind kedvezőtle
nebbé válik, ami nem lehet ránk nézve 
közömbös.

Idehaza, bent az országban pedig 
nemcsak a nemzetiségi, hanem a szociális 
kérdés is leköti az erőnket. Igaz, hogy az

T A R C Z A.
190 7. krónikája.

Nagyobb megrázkódtatások nélkül pergett 
le az esztendő. A világtörténelem lapján nem fog 
kimagasló momentum gyanánt ez esztendő törté
netéből semmi sem szerepelni. Uj eszmék, uj 
áramlatok nem törtek elő az ..béri agy rejtel
mesen forrongó kohójából, a természet, az örök, 
a kifogyhatatlan, a máról-holnapra változó sem 
produkált semmi olyant, ami most az esztendő 
végén is izgalomban tudná tartani a kedélyeket.

Egészen szürkének, teljesen esemény nélkül 
valónak azonban távolból sem mondhatjuk a 
Krisztus születése után való ezerkilencszázhetedik 
esztendőt. A napi izgalmakból, a glóbushoz mér
ten, helyi eseményekből kijutott bőven. Az örök 
problémákat — a világ lelkét, a repülés, a társa
dalmi és gazdasági egyenlőséget, a viz alatt való 
hajózást, a fajok és színek szerint való osztályo
zás megmintázását, a sivatagok termőképessé té
telét, nem hagyták érintetlenül, de nem is oldot
ták meg. Sok és nagy részben sikertelen, de min
denesetre jóakaratu próbálkozás történt. A fölött 
azonban, hogy óriási sikereket nem láttunk, semmi 
okunk sincsen kétségbe esni. Ezért nem kell az 
emberiség történetében a lefolyt évet a meddő 
névvel meggyalázni. Az evolúció éve volt ez s a 
régebben megindított hatalmas szociális áramla
tok, ha nem is diadalmaskodtak sehol a világon, 
de nem is fejlődtek vissza. Érőfélben van a gyü
mölcs, melynek teljes megéléséért sóvárogva küzd 
a szürke mindennapiságban teljesen el nem fásult 
lélek s bizonyos annyi, hogy a kasztrendszer alap

elmúlt évben a szociális izgatás nem volt 
olyan nagymérvű, mint az 1906. évben s 
ezidőszerint teljesen elcsendesedettnek te
kinthető a szociál-demokrata izgatás. Ez az 
eredmény hatóságaink szigorúságának, a 
belügyminiszter erélyes intézkedéseinek tud
ható be. Persze, ezzel még nem mondot
tuk azt, hogy nálunk már sikerült leszá
molni a szociál-demokráciával; fel fog az 
még támadni ujult erővel, talán még eb
ben az esztendőben, hogy újabb galibákat 
csináljon, de ha továbbra is ilyen erélye
sen veszik elejét a törvényellenes izgatás
nak, mint az idén, akkor a szociál-demok
rata agitáció soha nem fog nagyobb gon
dokat okozni.

Súlyos jelensége volt ennek az esz
tendőnek, s az még ma is, a túlságos drá
gaság. Az 1863-ik inseges esztendő óta 
nem volt ilyen magas az élelmiszerek ára, 
s nincsen kilátás arra, hogy ez a drága
ság egyhamar megszűnjék. A drágaság 
ellen akciót indított most a kormány, szá
mos gazdasági intézményünk, de sikeres 
ez az akció csak akkor lesz, ha az élel
miszerek exportját megy ehezitik. Erre azon
ban az agrárius elemek tiltakozása miatt 
nincsen kilátás.

A megélhetés is mind nehezebbé vá
lik. Az értelmiségi pályákon mind nagyobb 
lesz a verseny, kereskedelmi és iparunk 
sem fejlődik, örülnünk kell, hogy csak 
stagnál és nem hanyatlik.

jain fölépült társadalom erősen érdekelt hívei nem 
vonhatják le maguknak az esztendő történetéből 
azt a tanulságot, hogy uralmuk szakadatlanul má
sok kárára szerzett jogai a teljes csorbálatlanság 
simaságában maradnak meg az emberi kor leg
végső határáig. Merültek fel olyan szimptomák, 
amelyek arra engednek következtetni, hogy az a 
„legvégső" határ alaposan megrövidül.

Jóslás az csupán, amelyben az ennek ellen
kezőjét vallóknak joguk van kételkedni, de hogy 
bekövetkezik még pedig a körülményekhez képest 
elég gyorsan, arra nézve elég bizonyosság az a 
ma már az egész világon félelmetesen megnöve
kedett tábor, amely a társadalmi hazugságok ki
küszöbölését tűzte ki céljául.

Mindezek után pedig lássuk a medvét, azaz 
mondjuk el dióhéjban mi történt :

Búslakodhattunk, aggódhattunk egykét hé
tig ama általános öröm közepette, hogy a dara
bont kormány helyébe a nemzeti uralom került, 
búslakodhattunk azért, mert fejünk felett lebegett 
a, trónváltozás veszedelme. I. Eerencz József, aki 
ez idén töltötte be Magyarország fölött való ural
kodásának 40-ik esztendejét, tüdőhurutban súlyo
san megbetegedett. Már mindenki elkészült a ve
szedelemre, szállt a hir, hogy királyunk egy-két 
napon belül meghal, a nekrológ irók már kolum- 
nákra menőleg parentálták cl uralkodónkat, de 
hát mindnyájan megkönnyebbültünk minden gyász 
hir dacára, I. Eerencz. József fölépült s ma egész
séges, teljesen egészséges. A tradíciónak is áldoz
tunk. Az egész magyarság örömmámorban úszott, 
midőn a százados hontalanságból hazahozattuk 
legendás szabadsághősünket II. Rákóczi Ferencet 
és bujdosó társait. Megtért velük együtt a ma

it apunk mai Márna 4 oldalra terjed.

Egy szó, mint száz, úgy az ország, 
mint az egyes ember bajokkal, gondokkal 
küzködve megy bele az uj esztendőbe. De 
azért nincs ok csüggedésre. Egészséges 
ország és egészséges nép vagyunk s meg 
tudunk küzdeni a bajokkal és nehézségek
kel. Csak maradjon meg önbizalmunk 
és magyar voltunk iránt való szeretetünk !

Maradjunk meg mindig és minden 
körülmények között magyaroknak, nem
csak szavainkban, de lelkűnkben, gondol
kodásunkban is. A hazafias nemzeti eszme 
mindenütt a világon előtérbe nyomul, leg
inkább azokban az államokban, ahol a 
nemzetközi szociál-demokrácia elhatalma
sodott. Látjuk, hogy a franciák és néme
tek, ez a két vezető kulturnemzet milyen 
energikusan veri vissza a nemzetköziek tá
madásait.

Legyen az 1908-ik esztendő szebb és 
háládatosabb, mint az elődje volt. Ezt vár
juk és reméljük. De ha reményeinkben csa
lódnánk is, ha az uj év nem hozná meg 
azt, amit tőle várunk, ernyedetlen kitartás
sal küzdjünk tovább magunkért és hazánk
ért, mert élnie kell a magyarnak mig áll 
a világ! ______________

Olvasóinkhoz I
Lapunk a következő újévtől kezdődőleg XIII. 

évfolyamába lép. Tizenhárom év óta szolgálja híven 
és lelkiismeretesen városunk és vidékének köz
ügyéit, jövőben is előbbi programmunkhoz híven 

gyár történelem egy másik dicső alakja : Thököly 
Imre világraszóló pompával fogadtuk és hántoltuk 
el a kurucvezéreket.

Az ország helyzete azonban legkevésbbé sem 
volt rózsás. A nemzetiségek igen agreszsziven lép
tek föl volt sérelmeik kiküszöböléséért. A horvá- 
toknak még most is folyó obstrukciójáról nem is 
szólva, Magyarország nemzetiségektől lakott ré
szein óriási dimenziókat öltött a magyar állam 
egységének megbontására irányuló akció. Ez a 
szomorú emlékezetű csernovai vérengzésben csú
csosodott ki, ahol húsz ember lett áldozatává a 
pánszláv törekvéseknek. — A papi felbujtó Hlinka 
András már megérdemlett helyén a szegedi csil
lagbörtönben ül, de ezzel még nein záródtak le 
a mindenképpen sajnálatos ügy aktái. Björnstern 
Björnson. aki öreg korára mintha meghibbant 
volna, nyakra-főre kirohanásokat rendez Magyar
ország ellen cikkeiben.

Borsódzik még most is a hátunk, ha a dá- 
nosi borzalmas mészárlásra gondolunk. Négy em
ber Szarvas János családjával s egy ott időzött 
kocsis lett áldozatává a pénzvágy miatt, minden 
emberi érzékekből kivetkőzött embereknek. A tet
teseket oláhcigányok közt keresték, meg is indult 
utánuk a hajsza, amely borzalmasság dolgában 
nem marad messze mögötte a dánosi vérengzés
nek. De dacára a rémes hajszának, a tettesek 
meg ma sem kerültek teljes bizonyossággal kézre. 
Másként áll a dolog a petrovai rablógyilkosság 
elkövetőivel. Húsz Ábrahámot és két társát, akik 
a petrovai országúton darabokra vagdalták a pénz
szállító póstáslegényt, — halálra Ítélték.

Hatóságaink lány haságát vádolja, a nagyvá
radi katasztrófa, ahol egy épülőfélben ,;vö s min- 



egész lelkesedéssel szándékozik a közérdeket szol
gálni, hazafiaságot. műveltséget, anyagi és szel
lemi kultúrát terjeszteni s elömozditani.

Vezéreszménket mindenkor a nemzeti érzés 
képezte, ebben látjuk ma is azt a soha nem múló 
feladatot és czélt. a melyért küzdeni minden idő
ben készek vagyunk.

Helyi ügyeink istápolása, azoknak felszínen 
tartása fogja különösen célunkat képezni s füg
getlen véleményünk nyilvánításában és a tények 
megítélésében feszélyezve soha nem leszünk. Ki 
fogunk tartani minden téren bátran.

S ha érdemszámba fog vétetni működésűnk, 
ebből az oroszlánrész közönségünket illeti, mely
nek minden tényezője közrehatott munkásságunk 
kifejtésében. Mi csak kötelességet teljesítünk, mi
dőn a közvélemény szócsövévé szegődünk.

S midőn a n. é. közönséget arra kérjük, 
hogy mint eddig, a jövőben is pártolja lapunkat, 
fogadja ezt ezentúl is szívesen, kérelmünk egyben 
oda irányul, miszerint az anyagi támogatást se 
vonja meg tőlünk, lévén az egyik feltétele annak, 
hogy kötelezettségeinknek képesek legyünk eleget 
tenni.

Meg vagyunk róla győződve, hogy törekvé
seink mellett, kérelmünk nem marad pusztában 
elhangzott szó.

Dr. Kállai József.

Előfizetési felhívás.
A „Felső-Zemplén" XIII. évfolyamára ezennel 

előfizetést hirdetünk.
Előfizetési dij a régi: egész évre 8 korona, 

félévre 4 korona, negyedévre 2 korona.
Azon t. olvasók, kik egyszerre fizetnek elő | 

egész évre, egy díszesen kiállított előjegyzési nap
tárt kapnak ajándékul.

A .Felső-Zemplén’ kiadóhivatala.

Az ifjúsági egyesület műkedvelői előadása.
- decz. 39.

Karácsony másodnapján deczember 26-án a 
nagymihályi ifjúsági egyesület az „Aranybika" 
szálló nagytermében műkedvelői előadással egy
bekötött táncmulatságot rendezett. Színre került : 
Blumenthal és Kadelburg ..Mozgófényképek" cimü 
3 felvonásos bohózata.

Régen láttunk együtt oly nagyszámú ünneplő 
közönséget városunkban mint ez alkalommal, ugy- 
annyira, hogy az „Aranybika" szálló nagyterme 
szűknek bizonyult a közönség befogadására. Em
ber ember hátán tolongott, a karzat pedig roska- 

den építési szabály figyelmen kívül való hagyásá
val tervezett ház aláomló romjai pusztították el 
14 emberéletet.

Nagy eset történt október 10-én. amidőn a 
szervezett munkások tízezrei követelték egy hatal
mas felvonulással, az őket, mint dolgozó embere
ket megillető jogokat. Aki végignézte az október 
10-iki felvonulást, meggyőződhetett arról, hogy 
nálunk is meg kell adni minden rétegnek az ön
maga sorsa felett való rendelkezés jogát. S addig 
nem is örvendhetünk a legújabban megindult 
Amerikából való visszavándorlásnak, niig ilyen 
tüntető felvonulások lesznek. — Hozsánnával fo
gadják a hazájukba visszatérőket az intéző körök, 
de kenyeret és jogot is kell adni nekik.

Az élelmiszerek épp úgy, mint az cgyébb 
szükségleti cikkek minden vonalon irtóztatóan 
megdrágultak. A megélhetési viszc .ok súlyossá
gára elég jellemző, hogy a munkásságot nem is 
említve, immár minden társadalmi réteg szervez
kedett helyzete javítására.

Minden baj ráadásaként megdrágult a pénz 
is. ami az angol bank kamatlábemelésére vezet
hető vissza, az pedig az amerikai nagy tulproduk- 
ció bekövetkeztében beállott üzembeszüntetések 
tették tudakolttá.

Franciaországban jelentős változások történ
tek. A Clemenceau kormány kérlelhetetlenül vitte 
keresztül az egyház és állam szétválasztására irá
nyuló programmjat s az egyházi vagyon elkob
zását. Igaz, hogy az egyházi vagyon elkobzásá
ból nagyon kevés pénz folyt be az államkasszába. 
A francia gloire azonban újra tündöklik. Jules 
Lebaudy föltalálta a kormányozható léghajót. Ha
jója a „Patrie" azonban megszökött, s még most 

dásig megtelt. Ha valami „előkelő idegen" beve
tődik vala, méltán hihette volna, hogy ez a város 
egy fejjel-mézzel folyó Kánaán, a hol fölötte kon- 
solidált viszonyok lehetnek, ha annyi közönség 
gyűlik össze, csupán szórakozni. Sajnos, korántsem 
helyénvaló az optimizmus, mert dehogy is rende
zettek nálunk a viszonyok, különösen nem a mai 
válságos pénzügyi helyzetben, midőn a bankok 
váltóbirálói kettős szemüvegen keresztül vizsgálják 
még az oly príma váltót is. Emlékeztet bennünket 
ez a föntebbi jelenség ama mondára, mely li. Jó
zsef császár idejéből való. A monda szerint II. 
József császár, midőn egy ízben meg lévén akadva 
apró pénz dolgában, kiküldte egyik emberét Ma
gyarországba. kikémlelni hogy vájjon elég erős-e 
a magyar nép az újabb adó kivetésére s behajtá
sára. Midőn pedig ezen megbízott nagy örömmel 
tért vissza s még nagy obb örömmel jelentette csá
szári urának, hogy nagyon is alkalmas a terrénum 
a nép újabb megadóztatására, mert jártában-kelté- 
ben mindenütt csupa vigságot, lakmározást és dá- 
ridózást tapasztalt, igy tehát pénz bőven lehet, — 
a császár melanchólikusan intette le buzgó cseléd
jét, ilyenformát mondhatott az Istenben boldogult : 
„hagyj fel hű szógám az uj adó kivetésével, mert 
a magyar példabeszéd azt tartja, hogy „sírva vi
gad a magyar.“ „ez a mulatozás a szegénységnek 
a jele." Bizony aligha nem igy vagyunk mi is, 
sírva vigaduuk.

Magáról az előadásról, — még ha szem előtt 
tartjuk is azon régi elvet, hogy műkedvelőkkel 
szemben elnézést kell gyakorolni — csak jót mond
hatunk. A Heltai Jenő szellemes fordításában elő
adott bohózat közismeretes. Kapor Kálmán, egy 
kikapós férj egy fürdőhelyen viszonyt folytat egy 
hölgyükével s erre a felesége csak akkor jön reá, 
midőn a „Mozi“-ban a férje s a hölgyike között 
lejátszód ’t idyllikus jeleneteket mozgófényképek 
alakjában bemutatva megpillantja s a férfiban rá
ismer kevésbé szeretetreméltó férjére. Hogy mi 
következik ezután otthon a házaspár lakásán, azt 
körülbelül mindenki sejtheti. Veszekedési s válási 
szcénák. zokogó szemrehányásokkal fűszerezve s 
öklömnyi nagyságú könnyek hullajtásával s ebből 
a helyzetből alakulnak ki aztán a további compli- 
catiók. z

Kapor Kálmán szerepét Nagy Ernő játszotta 
meg sok routinnal, Mariska feleségeét Buzay Erzsi 
adta kiváló játékkal s sok közvetlenséggel, mig az 
anyós szerepét Herczik Margit mutatta be a tőle 
már megszokott kitűnő alakításban. Mindkettőjü
ket nyílt színen is sokszor tapsolták. A férfiak kö
zül Fedorcsák János mint Göncs após és Hruska 
Ödön mint Menszky Boris igyekezett elfogadható 

is keresik. A francia zscniálitás, ha nem is ol
dotta meg a légben való röpülés problémáját, de 
jóval közelebb vitte ahhoz az emberiséget. Ezt 
persze tagadják a németek. Zeppelinre hivatkoz
nak, aki állítólag különb léghajót talált föl, mint 
a „Patrie." Ez ugyan hamis hírnek bizonyult. Itt 
van azonban a Köpenicki kapitány esete. A susz
ter azzal, hogy Köpenick polgármesterét, pénztá
rosát letartóztatta s a pénzt zsebrevágta, kapitányi 
uniformisban nevetségessé tette az egész német 
hadsereget. Ezt a hadsereget Harden Miksa lelep
lezéseivel még egy másik kellemetlenség is érte. 
A homosexualitással megvádolt Moltke Kunó gróf 
és Eulenburg herceg esete nem a legelőnyösebb 
világításban helyezi a német urak erkölcseit. Né
metországban egyébként választás is volt ez év
ben. A szociáldemokraták vereséget szenvedtek s 
erősen megfogyatkozva kerültek be a parlamentbe. 
Ebből azt a következtetést vonják le, hogy a szo- 
ciál-demokráciának befellegzett. De rácáfol erre a 
feltevésre az osztrák választás. A hol az általános 
titkos választási jog alapján első ízben összeült 
parlamentben a szociáldemokratáknak van a má
sodik legnagyobb tábora. Szenzációs pert tárgyalt 
a karlsruhei bíróság. Hau doktort azzal a váddal 
terhelve állították a karlsruhei esküdtszék elé, hogy 
Amerikából csupán azért tért vissza, hogy meg
gyilkolhassa anyósát, özvegy Molitornét. Így akarta 
megkaparitani vagyonát. A gyilkosságba beleke
verték Malitor Olgát is akibe Hau doktor szerel
mes volt. Hau doktort halálra Ítélték,

Oroszországban csend van, tekintve a két 
év előtti véres forradalmat. A cár már a harma
dik dumát is feloszlatta. Nagyon nehezen szokik 
hozzá II. Mikóls az alkotmányos uralkodáshoz. 

játékot producálni, inig Kaján Tóbiás szerepében 
Strömpl Jenő oly nagyszerű alakítást nyújtott, hogy 
a színpadon való biztos fellépésével, jó beszélő
orgánumával, no meg „izmai“-val állandó derült
ségben tartotta a közönséget. Kedves jelenség volt 
Kazár Vilma szerepében Henzelnian Margit, nem
különben Repiczky Juliska mint szobaleány, a kik 
közül előbbi diserét játékával s kifogástalan sze
reptudásával, utóbbi bájos egyszerűségével tűnt ki. 
Jók voltak meg epizód szerepeikben ijf. Alexa 
Mihály és Hisz Benjámin. A rendezés Sitiger Má
tyás áll. el. iskolai tanító ügyes kezét és avatott- 
ságát dicséri. A felvonás közökben az ifjúsági 
dalárda adott elő szépen elénekelt dalokat Klain 
Sándor dirigálása mellett.

A mulatság rendezése körül Dzsuppa Ferenc 
egyl. elnök és Dobozy Lajos egyl. pénztárnok fej
tettek ki buzgó munkásságot.

Előadás után a nagyteremben megkezdődött 
a tánc, mely egészen a reggeli órákig eltartott, 
mig a mellékhelyiségekben a nem táncolok Féld- 
mann Irénke gyönyörű dalai mellett szórakoztak, 
no meg Bacchus istennek áldoztak, ugyancsak — 
kivilágos-kivirradtig. s. s.

VEGYES HÍREK
Boldog újévet kívánunk e lap olva

sóinak, munkatársainak és minden rendű 
barátjának. Adia meg a jövő mindenkinek 
azt, a mit a múlt elmulasztott. Boldog uj 
évet!

— Kinevezés. A m. kir. igazságügyminisz
ter Kossuth János dr. sátoraljaújhelyi ügyvédet 
az 1907. évi XXIV. t.-cz. 3 §-a alapján szervezett 
ügyvédi tanács tagjává kinevezte.

Járásorvosi kinevezés. A főispán az 
újonnan szervezett mezőlaborczi járásban Dr. Kiéin 
Zsigmond ottani körorvost járásorvossá nevezte ki.

Előléptetések a m. kir. honvédségnél.
Ifj. Fröhlich Gyula és Buzay Sándor volt egy
éves önkéntesek 1908. évi január hó 1-től számí
tandó hatálylyal hadapród-tiszthelyettesekké lép
tettek elő.

Tb. járásorvosi kinevezés. A főispán 
Róth Mihály dr. málezai körorvost tb. járásor
vossá nevezte ki.

Dr. Chudovszky Móricz kitüntetése. 
A budapesti kir. orvosegyesület Dr. Chudovszky 
Móricz volt nagymihályi, jelenleg sátoraljaújhelyi 
közkórházi igazgató-főorvost levelező tagjául vá
lasztotta.

Olaszországban egy piszkos panamáról rán
tották le a leplet. Nasi volt közoktatásügyi minisz
tert, aki éveken keresztül csalta-lopta az országot, 
becsukták.

Itália két tűzhányója az idén jól viselte ma
gát, de azért Calabriába megmozdult a föld s az 
emberek ezrei váltak hajléktalanokká. Milliónyi 
értékek mentek veszendőbe s az emberéletben is 
nagy volt a veszteség. Hasonló kaliberű katasz
trófa történt Franciaországban, a Courrieres mel
lett levő szénbánya beomlásával, ahol kétezer 
munkás veszítette el életét.

A „Berlin" hajó elsülvedése is gyászba bo
rította az egész világot. Az elsülyedt hajó két
száz utasa lelte halálát a tengerben, közöttük 
Bertram Tivadarnak a közelmúltban öngyilkossá 
vált tenoristának a felesége is.

Svédországot kettős csapás érte a költőki
rály Ibsen Henrik és a király költő: VII. Oszkár 
halálával.

Portugáliában a rablógarázdálkodás követ
keztében majdnem trónválságra került a dolog. 
A pompa és kényelemszerető Carlos király azon
ban nagy erőfeszítések árán megmentette trónját.

Nagyobb veszedelemmel fenyegetett a japá
nok s az északamerikai Egyesült Államok között 
kitört viszály. Majdnem világháború lett, de sze
rencsére elodázták annak kitörését. Maga az in
dító ok, a japán munkások üldözése azonban még 
mindig nincsen megszüntetve s igy félő, hogy a 
közel jövőben egy véres háború pusztítja el az 
emberek százezreit. Pedig a békekongresszus az 
idén sokat ülésezett.

Bán Ferencz.



— Sylveszter-estl mulatság. A tegnapi 
Sylvcszter-estét városunk közönsége tobli beíveli 
ünnepelte meg társas összejövetellel. \ Barnai- 
szálló nagytermében a Casinó felidézett tánccal 
egybekötött mulatságot, inig inasok az .Arany
bika" szállodában várták be vidámság közepette 
az uj évet.

Értekezlet a gymnasium ügyében. A 
gymnasium létesítése tárgyában Walkovszky Béla 
községi bíró december hó 30-ának délutáni Bórá
jára a képviselőtestületi tagok egy részéből egy 
szükebb körű értekezletet hivott össze, melyen 
megbeszélés tárgyát képezte a gyinnasiumi épület 
számára kijelölendő telek kérdése. Az értekezlet 
Czibur Bertalan országgyűlési képviselő elnökle
tével egy szükebb bizottságot küldött ki az alkal
mas telek kiválasztása illetve a Sztdray Sándor 
gróffal e tárgyban megindítandó tárgyalások ve
zetésére.

Eljegyzés. Grünwald Nándor gálszécsi 
lakos december hó 25-én eljegyezte Strauszman 
Etelka kisasszonyt Nagymihályon.

Richter Mihály fekésházai tanító karácsony 
első napján jegyet váltott Szettel Margitka kis
asszonynyal Nagymihályon.

A nőegylet táncmulatsága. A f. hó 11-én 
megtartandó nőegyleti bál iránt nagy érdeklődés 
mutatkozik s a nőegylet elnöksége ezúton is kéri 
mindazokat, a kik elnézésből netán meghívót nem 
kaptak s arra igényt tartanak, hogy ebbeli szán
dékukat, akár az elnökségnél közvetlenül, akár 
lapunk kiadóhivatalában bejelenteni szíveskedjenek.

Eltűnt fogat. Spiegel Bernát troganói 
birtokos december hó 25-én elküldte fogatát az 
esteli vonathoz, hogy itten egy érkező vendéget 
fogadja. A vendég nem érkezett meg. de a fogat 
sem tért vissza, hanem kocsistul együtt eltűnt s 
azóta nyoma veszett.

Tűz. A december .lil áról 31-éré menő 
éjjel 3 óra tájban eddig ismeretlen okokból ki
gyulladt Kalinovszky Viktornak a Malom-utcában 
lévő házának tetőzete. Szerencsére a nagy szél
vész akkorára már elcsöndesedett s igy a tűzoltó
ságnak sikerült a tüzet eloltani.

December hó 31-én kedden a déli órákban 
vak tűzi lárma ijesztette meg az embereket, állí
tólag a Rákóczi-utcában keletkezett egy kisebb 
tiiz, de még mielőtt a tűzoltóság kivonult, a tüzet 
eloltották.

Ügyvédek nyomora. Az ügyvédek túl
zsúfoltságát mi sem jellemzi jobban, mint a kö
vetkező eset. Sátoraljaújhelyben elhalálozás folytán 
megüresedett a bírósági végrehajtói állás, melyre 
a sátoraljaújhelyi ügyvédek közül 3-án pályáznak. 
Kívülük még egy ottani ügyvédjelölt-irodavezető 
is komoly jelölt az állásra.

— Honfitársaink tragédiája Amerikában. 
Borzalmas katasztrófa történt december 1-én Ame
rikában a Belevermonttól 2 mértföldnyire levő 
Naomi-szénbányában. Egy irtózatos robbanás rom- 
badöntötte a bányát s több mint 400 munkást 
oda temetett. Az áldozatok között több nátafalvai 
és verbóczi ember is volt.

Pályázat szülésznői állásra. Berettő 
községben szülésznői állásra pályázat van hir
detve. Oklevéllel felszerelt kérvények január 3-áig 
nyújtandók be Berettő község elöljáróságánál. A 
választás 4-én lesz ugyanott.

Gazdasági vasút engedélyezése. A 
reskedelemügyi miniszter megengedte Gróf Sztd
ray Sándor nagymihálvi lakosnak, hogy a Nagy- 
mihálytól Hanajnáig kiépített s egyelőre lóvonta
tásra berendezett keskenyvágányu gazdasági vas
utat üzembe vehesse. E gazdasági vasutat az em
lített idővel gőzüzemre fogja átalakítani.

Uj segédtanfelügyelől állások. A \ állás- 
és közoktatásügyi miniszter most kibocsátott ren
deletében tudatja az egyházmegyei hatóságokkal, 
hogy már az 1908. évi költségvetés terhére 40 uj 
segédtanfelügyelői állás szervezései határozta el s 
azt is közli, hogy ez állásokat első sorban most 
működő tanfeliigyelőségi tollnokkal, másodsorban 
pedig népiskolai tanítókkal fogja betölteni. Addig 
is inig a költségvetés életbelép, a külömbözö pol
gári iskolák igazgatóiból és más tanügyi szakfér
fiakból 30 iskolalátogatót nevezett ki.

Leharapta az orrát. A cime elég mulat
ságos ennek a szomorú kimenetelű féltékenységi 

históriának. Szabó József napszámosnak fiatal. | 
tüzrőlpattant menyecske felesége volt. Az asszony I 
kikapós volt, amit a féltékeny férj néni nézet jó ( 
szemmel és «.r« kos pflrpatw volt eaéri a Miben. 
Szabó ilyenkor minduntalan azzal fenyegette meg 
az asszonyt, hogy leharapja annak az orrát, aki
vel meglátja beszélgetni. A fenyegetést e napik- | 
bán végre is hajtotta. Éppen munka után I 
tért haza, mikor lakásán találta feleségét és labu 
József nevű szomszédját. A féltékeny férj, amint , 
meglátta a vendéget, reá vetette magát és leha- i 
rapta a szerencsétlen ember orrát, a ki eszmélet- , 
lenül esett össze. A féltékeny férj ellen az eljárást | 
megindították.

A nagymihályi ifjúsági egyesület által 
1907. évi december hó 20-án tartott műkedvelői 
előadással egybekötött táncmulatság alkalmával 
felülfizettcK: Polányi Géza. ifj. Bucsinszky Lajos 
10—10 K Sutter Rezső ti K 40 f. Ma-
tliiász József. Dr. Guttman Lipót 5—5 K Op- 
pitz Sándor 4 K 20 f. Dr. Gliick Samu 3 K 
20 f. — Löffler Sándor 2 K 40 f. - Srega Jó
zsef 2 K 20 f. Polányi Imre, Rontsinszky 
Ágoston, Ackerman Arthur, Schönberger Géza, 
Kiéin Ödön, Strömpl Gábor. Kralvovszky János, 
llerczik Béla 2—2 K Rácz Henrik, Csollák 
lllár K 1.80—1.80. Moskovits Mór, l.audan 
Mór, Zimertnan Vilmos, Sztankó Kálmán, N. N., 
Blau Adolf, llandler Miska I I K Hrehócsik 
Béla, Nánási N., Horváth József, Miskeívits Jó-
zsef, Engel Ármin, Markovit* Géza. Zseltv ay Béla.
Torhaii Ferencz, 1 ’app István. Szim Jáno:s, Éried-
mán Mihály, .lakul xivits Ignácz 80 80 f. Szabó
Ferencz (50 f. Rutzky Árpád 50 f. Dankó
Kálmán 40 fillér.

Betörő cigány. Sivi Miska sztropkói
cigány f. hó 11 -élit éjjel magas látogatásiéral meg-
tisztelte az ottani zsidó templomot és ame■mtvihen
a fogadtatására s<Miki sem jelent meg. tréfából
feltörte a perselyt s vagy 120 koronácskí'it magá
val vitt. A hitközség a betörést bejek ntette a
csendőrségnek és ennek folytán egy jártír ki is
nyomozta a betörő tettest Sivi Miska becses 
személyében.

Drágul a patika. \ gyé^gy szerek és üveg
edények beszerzési árában beállott árváltozások 
folytán szükségessé vált, hogy az eddig érvényes 
gyógyszerárszabványban felsorolt gyógyszerek, kö
tőszerek, üvegedények és a vénykészitésnél elő
forduló egyes munkálatok árszabványának értéke
lését a változott viszonyokhoz mérten a m. kir. 
belügyminiszter módosítsa. E módosított árszab
vány 1908. év január hó 1-én lép életbe s mint
egy 10 százalék áremelkedést jelent.

10 koronát takarít meg mindenki, 
aki öltönyeit Reich Adolf férfi-szabónál 
Nagymihályon készítteti. Mérték után leg
nagyobb választék hazai és külföldi valódi 
gyapjúszövetekben. Legújabb divatu szabás.

Minden nap friss vaj kapható Gyu- 
rótsik Testvéreknél Sulyovszky-utcza.

Esielns »z.rke«/.tó Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatalt müvazető : Lan dél József.

NYILT-TER.
Ezen rovat alatt küzkttekért nem vállal felelőséget a aaerk.

M. év végén,
50 éves pályafutását fejezte be a legjobb magyar 
élclap, az

•ÜSTÖKÖS.*
Ebből az alkalomból az Üstökös kiadóhiva

tala azt a kedvezményt nyújtja olvasóinak, (nyil
vános helyiségek kivételével) hogy egy negyed 
étre (3 kor. helyett) 2 koronáért, egy fél évre (6 
kor. helyett) 4 koronáért, egy egész évre (12 kor. 
helyett) 8 koronáért rendelhetik meg az Üstököst.

Utalványéin: .Üstökös" Budapest.
Az Üstökösnek állandó rejtvényrovata van. 

Minden megfejtő kivétel nélkül értékes 
jutalmat kap.

Az 50 éves jubileum alkalmából megjelenő 
ünnepi számot minden uj előfizető megkapja.

C-------------_' igen tisztelt vendégeimnek, jóba- 
rátaimnak és jóakaróimnak ezúton 

I kívánok

BOLDOG ÚJÉVÉT.
BARNAI ANDOR. L

I 1*11 I

Jóbarátaimnak, (ismerőseimnek és jó
akaróimnak ezúton kívánok

Friedman Mihály.

Igen tisztelt vendégeimnek és jó
akaróimnak ezúton kívánok

BOLDOG ÚJÉVET.
Sutter Rezső.L _ _ J

Mélyen tisztelt vevőimnek és jóakaróim
nak ezúton kívánok

BOLDOG ÚJÉVET.
REICH ADOLF férfi-szabó.

Risztéit vendégeimnek, baráta
imnak és jóakaróimnak 

boldog újévet 
kivánok. yfeinberger Zsigmond.

Mélyen tisztelt vevőimnek és jóakaróimnak 

boldog újévet 
kívánok. GÁLÉT HERMÁN, üveges.

Il '
Mélyen tisztelt vendégeimnek és

1 jóbarátaimnak ezúton kivánok

boldog újévet.
Malatinszky László.

d
Mélyen tisztelt vevőimnek ezúton kivánok

BOLDOG ÚJÉVET.
Balázs Lajos fűszer- és csemegekereskedő.

Hirdetések.
Ü G Y N Ö KÖK 

felvétetnek sorsjegyek és törvényesen kiál
lított részletivek eladására. I lavi jövedelem 
200 öoo korona. Valuta Bank Részvény
társaság Budapest, Váci-körűt 48.

A podháji Dráveczkv-féle ta
nya, a nagy csűrös kert, rét és 
földekkel együtt bérbe adatik.



Daczára a porcellán és üvegáruk foly
tonos áremelkedésének ajánlom a mig a 
készlet tart 20,0 árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 

kávé-, likőr-, sör- és evő- 
_____ készletekben,--------- 
alpacca- és nikkel-árukban, 

asztali- és fUggő-lámpákban, 
majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben.

Edelstein és Társa
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK ••••••• 
Finom-posztó és gyapju-áru raktár flagymihályon.

Goldstein Adolf
üveg-, porce’lán- és diszmüáru-üzl-’te Nagvmihálv (Saját ház).

WWMEgMKKiW! !&■:
Takarékpénztár minden családban

i??

Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 írttól feljebb.

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben.

& 9W* Megrendelések a legrövidebb C&
V idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Ajánlja magát mindennemű 

polgári katonai és papi 
= RUHÁK == 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 

német divat szerint,

Földbirtokosok figyelmébe!

.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 összegyűjthetők, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe h elyezve gyümölcsözzenek s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.
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A FRANCK HENRIK FIAI-féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a mezőgaz
dáknak a czikória gyökér termesztését is ajánlja a vetésforgóba bevenni.

A CZIKÓRIA
(katáng gyökér cichorium inthybus)

mely őszi szántást kivan, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti művelésnek szánt 
talajt még tél előli előkészíttetni. - A nyersanyag 1908. évben métermázsánként 
4 K 10 flll. árban 3 , súlylevonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 
3 K 70 fillérnyl ár mellett íőketercbes és Nagymihályi állomáson vétetik át és 
azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

FRANCK HENRIK FIAI

1

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
===== elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedi$ a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig. ==

•••••••••••••••••••••<
| Raktáron tart dús válasz- ] 
1 tékban: érez- és fakopor- ] 
| sókat, továbbá finom nik- ! 
| kel koporsókat, minden- !
■ féle szemfedeleket, művi- ] 
a rág-koszorukat, szallago- J 
a kát, viasz- és szurok-fák- ] 
| lyákat.

VJ 2 A gyászeset megtörténté- 
. • vei, a hozzátartozók bármi

. • módon tett értesítésére, vi-
• dékre is a lehető legrövi-

'1 ' 2 debb idő alatt az intézet
^1 2 megbízottja tiszteletét te-

• endi a rendelmény átvé-
2 tele végett és gondoskodik
• annak pontos kiviteléről.

Fakoporsók 1 frttól kezdte feljebb, érczkoporsókat gyermekeknek 7 frttól feljebb, nagynak 
- egy öl nagyságban 35 frttól egész 500 frtig.

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat** elvállal kápolnák, termek, 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.

Kiváló tisztelettel: Nliskovits Béla.
Siirgönyczím: Temetkezési "Vállalat XTagjrxniliály.

Nyom. Landosmau B. könyvnyomdájában.


