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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALKI HETILAP.

Pangás mindenfelé.
A magyar közgazdasági életnek szo

morú jelenségeit kell ezúttal tollhegyre ven
nünk. A tartós megfigyelés helyzetéből 
nézve a dolgozókat, valósággal megdöb
bentők azok a jelenségek, amelyek a ma
gyar kereskedelem, a magyar ipar — és ami 
ezeknek éltető eleme — a magyar vállal
kozási kedvnek teljes lethargiába sülyedé- 
sére mutatnak.

Évek óta tart ez az állapot. Valóság
gal átka Magyarországnak. Megakadályozza 
fejlődésében és valami szemmel láthatatlan 
sorvasztó belső kórhoz hasonló erővel idő
ről-időre mutatja meg a magyar közgaz
daság összes relációiban félemeletes erejét.

A tőke érzékenyebb, mint a vakon 
bizó magyar lélek, azt sem pacifikálni, sem 
agyonbeszélni, még kevésbbé vele paktu
mot kötni — sohasem lehet. Mindig azt 
cselekszik és arra vállalkozik, a miből méltó 
és állandó hasznot remél. Kalandokba, a 
maga összességében értve, államot fentartó, 
nemzetet tápláló erejével, egyszerűen nem 
is bocsátkozhatik. Sokkal hamarább bo- 
szulná meg magát a gazdasági élet kijátsz- 
hatatlan törvényszerűsége. És ha némely 
vonalán az ilyen bizonytalan gazdasági

T A R C Z A.
Felgyógyulva.

A kórházteremben felöltözve, utrakészen ült az 
ágya szélén Rupprecht ur. Lábaival idegesen do
bolt becsomagolt bőröndjén, miközben lopva egy- 
egy örömteli pillantást vetett a szomszéd ágyak
ban fekvőkre.

— No ezeket se látom egyhamar! mosoly
gott elégülten és egész elfeledte, hogy pár héttel 
ezelőtt ő is úgy került ide, mint akit odakünn 
többé egyáltalában nem látnak viszont.

Legjobb barátai is lemondottak róla. Olyik 
még meg sem látogatta a kórházban. Annál az 
igen egyszerű oknál fogva, mert az későbben is 
megteheti majd a temetőben.

Ugyanis Rupprecht ur most harmadszor lá
badt ki a csuzkórságból. Amikor a kórházba hoz
ták. emberi formája se volt. Teste felfúvódott, 
mint valami léggömb, amelyből csak a legnagyobb 
jóakarattal lehetett az egyes emberi formákat ki
kombinálni.

De hát megcsapolták, gondosan ápolták s 
Rupprecht ur most felgyógyult. És ezt ő mind oly 
természetesnek találta, mint azt, hogy ott ül az 
ágya szélén.

Mert Rupprecht ur nem volt skrupulózus. 

életnek, mégis belemenne egyetlen és bi
zonytalan kilátásaival, szokott vállalkozá
saiba. több mint bizonyos, hogy elszánt i- 
taná magát és nem bírván összevágó kon
taktusba jutni a szükségszerűen egybekap
csolódó, de ily viszonyok között kevésbbé 
kevés és mindenképe.i tartózkodásra utalt 
egyéb gasdasági érdekeltségekkel, csak egy 
szomorú sorsra jutna úgyis : fölemésztené 
önmagát. Ez pedig semmiféle vállalkozási 
kedvnek és szellemnek nem lehet sem célja, 
még kevésbbé feladata. A tőke és a vállal
kozás ezért és tisztán ez okból tartózkodó 
már évek óta Magyarországon és ami ez
zel összefügg, a gazdasági élet vérkerin
gése, ezért oly vánnyadt. megrekedt és be
tegséget okozó. A bajok legtetején járunk 
már e tekintetben és lehetetlen volt ezt 
meg nem állapitanunk azzal a féltékenykedő 
gondossággal, amelylyel hivatásszerűen fi
gyeljük a magyar közgazdasági élet napi 
jelenségeit. Bizonytalan és ideges kapko
dásokra van nagyon sok példa. Megoko- 
latlan tőkeemelések, fuzionálások és légiója 
a félbenmaradt alapítási tervezgetéseknek.

Ugyancsak biztos jelei annak, hogy 
érzi minden ’aktor, hogy Magyarországon 
valaminek legközelebb történnie kell, ami 
kivezeti az országot a kínos és állandó bi

Egy csöppet sem volt az ! Hogy ö valamin töp
rengjen, ahhoz nem kisebb dolognak kellett volna 
történnie, mint példuál hogy a békés Gellérthegy
ből hirtelen vulkánikus tűz csapjon ki. Persze csak 
akkor, ha Rupprecht ur ennek közvetlen szemlé
lője lehet, különben az se izgatta volna.

Mikor először kiszabadult a kórházból .. ’ 
humorizált is sorsa felett.

— Egyszer életemben — mondotta barátai
nak, — becsületesen kialudtam magam a kór
házban !

Mert meg kell itt jegyeznem, hogy Rupp
recht ur a legnagyobb jóakarattal sem volt szolid 
nyárspolgárnak nevezhető. Esküdt ellensége volt 
az elválásnak, de annál nagyobb barátja a korcs
mának és a kávéháznak, legkivált pedig az ott 
található italoknak.

Igy volt ez. De most a harmadszori operá
ció után Rupprecht ur is már komolyabb lett. — 
Mert ha igaz is az a magyar közmondás, hogy 
háromszor iszik a magyar, de hogy háromszor is 
megcsapolják utána, az már mégis csak fatális 
tréfa. Tanácsos volt tehát komolyabban gondol
kozni.

Ezzel Rupprecht ur is tisztában volt, bár 
nem tudta eléggé kárhoztatni a sors mostoha sá- 
gát, hogy mig másban a vi;: is vérré válik, addig 
ő benne a bor is vizzé válik.

Immakuláta nővér hangja riasztotta fel töp
rengéséből.

— A tanár ur mindjárt kész lesz a műtét

zonytalanságból, hogy minden gazdasági 
erőtényező harmonikus munkában érvé
nyesülve, előbbre vihesse e kátyúba jutott 
ország dolgát.

Nagy részben iparosainkban és keres
kedőinkben a hiba, hogy semmisem törté
nik érdekükben. Ha lenne egy nagy or
szágos szervezet, amely valódi pezsgő éle
tet élne, amelynek vezetősége abban a tu
datban szállna sikra a közös érdekekért, 
hogy az egész, magyar kereskedő és ipa
ros világ áll a háta mögött: akkor nem len
nének ezek a siralmas állapotok. De ez az 
ország a fiskálisok és földbirtokosok or
szága, ahol minden vezető állást olyan 
emberek töltenek be, akiknek terra inkog- 
nita a kereskedelmi és ipari érdek. Nincs 
vezér és igy természetes, hogy elzüllik a 
nyáj.

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 sziveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

tel, ha Rupprecht ur el akar tőle búcsúzni, úgy 
siessen az előszobájába.

Azzal oly gyorsan, ahogy jött sietett be a 
szomszéd terembe, ahol egy újabb nehéz betege 
várta.

Rupprecht ur felcihelödött. Megigazgatta ma
gán a kibővült ruhadarabjait, felvette bőröndjét, 
azután révedezve nézett körül a már megszokott 
ágyakon, mintha ezt kérdezné, vájjon vissza fog 
e térni még egyszer ebbe a terembe ?

A tanár hűvösen fogadta. Anélkül, hogy be
várta volna, mit is akar mondani, elkezdte:

— Tudom, búcsúzni jön és megköszönni 
azt, hogy mégegyszer visszasegitettük az éleibe. 
Még egyszer, mondom, mert ha újra visszaesik 
ebbe a betegségbe, úgy előre megrendelheti a te
metését.

Rupprecht ur elkomorult.
— Hat mit csináljak nagyságos uram, hogy 

vissza ne essem ?
— Mit ? hát ne igyék szeszes italokat. Se 

bort, se sört és legkevésbbé pedig pálinkát. Éllen 
rendesen s ha szórakozik is, hát azután pihenje 
ki magát.

— Hát sört ne igyam ? — szólt bambán 
maga elé bámulva Rupprecht ur. mint aki egy 
olyan tilalmat kap. amiről tudja, hogy nem lehet 
megtartani.

— Természetesen. — volt rá a válasz.
- Hát jó — mormogta Rupprecht ur, — 

meg fogom tartani!
S ezzel búcsúzott is a tanártól.
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könyv- és papirkereskedésében Nagymihályon.

Lapunk mai azÁma 4 oldalra tarjad.



VEGYES HÍREK
— Anyakönyvi kinevezések. Zemplénvár- 

megye főispánja a rákóczi állami anyakönyvi ke
rületbe Halasi Dezső rákóczi lakost korlátolt ha
táskörrel, a czirókafalvi anyakönyvi kerületbe Ko- 
lozsváry Sámuel oki. jegyzőt teljes hatáskörrel 
anyakönyvvezető helyettesekké kinevezte.

Vármegyei közgyűlés. Zemplénvárme- 
gye törvényhatósági bizottságát Meczner Gyula 
főispán november hó 14-ik napjának délelőtti 10 
órájára rendkívüli közgyűlésre hívta egybe. A köz
gyűlés tárgysorozata az uj körorvosi körök szer
vezése lesz.

— Uj házfőnök. Az imregi minorita kolos
tor és rendház főnökévé Szedlák Mátyás sátoral
jaújhelyi illetőségű áldozar neveztetett ki. Az ed
digi házfőnököt. Plecskár Nándort Lőcsére he
lyezte át a rend tartományi főnöke.

— A nagymihályi telefon létesítése ügyé
ben felszólalásainknak mégis csak eredménye lesz. 
Az intéző körök belátták, mily sérelem és igaz
ságtalanság esett városunkon és a kereskedelem
ügyi minisztériumi jövő évi költségvetésének „Elő
irányzatok a távbeszélő hálózatnál" cint alatt első 
helyen a nagymihályi telefon bevezetése 10.000 
korona költséggel van felvéve. Mi azonban még 
most sem bízunk, hogy az összeköttetést megkap
juk, mert a minisztérium majd talál módot, hogy 
elodázza az ügyet és más szükségletekre fordítsa 
az előirányzott összeget. Úgy járhatunk, mint az 
útburkolással, a melyre már négy év óta van 
megszavazva a szükséglet.

A körorvosi székhelyek beosztása tár
gyában Nagymihály varos képviselőtestülete te- í 
kintettel arra, miszerint az 1908. XXXVIII. t.-cz. 
3. §. szerint az 5000-nél több lakossal biró köz
ségek alkotnak külön kört, tekintve, hogy Nagy
mihály városa a legutóbbi népszámlálás szerint 
még nem birt 5000 lakossal, azon felterjesztést 
intézte a vármegyéhez, hogy a körorvosi székhely, 
mint eddig, ezentúl is itt maradjon és a várme
gyébe átkebeleztetni kért Laborczszög községgel 
egy kört alkosson.

Lezuhant a háztetőről. Szorocsin And
rás nagymihályi ácsmester Parnón egy uradalmi 
épületnél dolgozott és eközben a háztetőről le
zuhant és oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy ’ 
életveszélyesen szállították haza. A szerencsétlen 
ácsmester életben maradásához kevés a remény.

— Tűz. Hegyiben <• hó 6-án éjjeli 10 óra
kor Kanócz János gőzmalma, illetve az épület 
tetőzete tüzet fogott. Mikorára a tüzet észrevették, I 
azt már alig lehetett lokalizálni és er.nek folytán 
az egész épület a felszereléssel úgyszólván porrá

Lassan, kopogva haladt lefele a lépcsőn és 
félhangosan egyre azt hajtogatta.

— Meg fogom tartani, meg fogom tartani !
Mintha ebből akart volna erőt meríteni az 

önmegtartóztatásra.
Végre leért az utcára. Erősnek érezte ma

gát. Lehet, hogy csak ezért, mert amikor utoljára 
rótta az utcát, bizony jóval gyengébb legény volt. 
De hát mindegy, az erőt most érezte magában 
és bizony nem is szűnt meg hajtogatni.

— Meg fogom tartani, meg fogom tartani! 
Hirtelen ismerős hangok riasztották fel. Alig, esz
mélt. egy régi jó barátja - egy a régi cimborák 
közül! — már is a nyakába borult.

— Hál' Istennek ! csakhogy újra látlak. Csak
hogy újra embernyi ember lett belőled. No ez 
ugyan meglepetés! Tudod mit ? van egy kis 
időm, gyerünk ide szembe egy pohár sörre . . .

S azzal megragadta Rupprecht ur karját és 
vitte a kórházzal szemben fekvő korcsma felé.

— De ... .
Hebegte Rupprecht ur. . én meg fo

gom tartani! —-------
De ellenkezése bizony nagyon is hiábavaló 

volt, mert ajkán e büszke kijelentéssel mégis 
csak belépett a korcsmaajtón.

Nemsokára egy korsó sör mellett ült s el
gondolkozva pislogott fel a kórház ablakába, ahol 
néha-néha — mint betegei közül sürgölődött, 
feltűnt az Immakuláta nővér jóságos alakja.

Legifj. Ábrányi Kornél.

égett. Érdekes, hogy e malom már harmadizben 
égett le és a tűz oka egyszer sem volt kiderít
hető.

Gróf Széchényi Kornélia keresztelője. 
Őrmezőn e hó 10-én folyt le Gr- f Széchenyi 
László és neje Wanderbilt Gladys ujszüllött le
ányuknak keresztelési ünnepélye. Ez alkalomra 
Őrmezőre érkezett Gróf Széchényi győri püspök 
is. és ő maga keresztelte meg az újszülöttet, a 
ki Kornélia, Amália, klexandra, Nandine ne
veket nyerte. A keresztapai tisztet Gróf Széchenyi 
István, a keresztanyáit pedig özv. Gróf Széchényi 
Imréné szül, gróf Sztáray Szirmay Alexandra töl
tötte be. \z ünnepély után nagy lakoma volt, a 
melyen a vármegye aristokrata körei nagy szám
ban vettek részt. A faluban érdekes látvány volt 
a 18 automobil, a melyeken a vendégek jöttekés 
mentek. A püspök meg az nap a délutáni vonat
tal székvárosába visszautazott.

Megfagyott asszony. Jocskó Gyuláné, 
földmives neje e hó 8-án ittas állapotban házá
nak padlására ment és ott a szalma közt elaludt. 
Csak reggel akadtak reá hozzátartozói, a szeren
csétlen asszonyt azonban megfagyott állapotban 
és halva találták.

Köszönetnyilvánítás. Polányi Gézáné 
úrnő mint a József kir. herczeg Szanatórium nagy
mihályi bizottságának elnöke hálás köszönetét mond 
Bellász Mariska, Fröhlich Gitti. Glilck Margit. 
Gittek Erzsiké. Gráf Györgyike. GráJ Lulu. Hocz- 
mann Jolán, Kolozsváry Irénke, Kalinovszky Gizi, 
Landesman Laura, Miskovits Verőn, Zboján Ró- 
zsika kisasszonyoknak, kik nemes szi vök sugallatát 
követve halottak napján a szenvedő tüdőbetegek 
részére oly nagy kitartással, szorgalommal gyűj
töttek. A magunk részéről is konstatáljuk, hogy 
kedvesebb gyűjtőket lehetetlen lett volna összeto
borozni s reméljük, hogy ez az aranyosan jósá
gos Cythere dandár mindenkoron készenlétben 
lesz, valahahányszor a jótékonyságról leend szó. 
A gyűjtés eredménye 180 korona volt, ugyanezen 
czélra a körjegyzői székhelyekre kiküldött perse
lyekben 300 korona gyűlt egybe.

Kitüntetett cipészmester. Győr szab, 
kir. város ipartestületének elöljárósága az általa 
kiküldött szakbizottság ajánlatára Fedorcsák János 
nagymihályi cipészmestert a győri III. országos ci
pészipari szakkiállításra küldött munkájáért ezüst 
emlék-éremmel tüntette ki.

Villanyvilágítás Laborczszögön. Mint 
értesülünk, Laborczszdg község képviselőtestülete 
és vezető emberei tárgyalásokat folytatnak Lan
desman Vilmos nialo.ntulajdonossal. hogy a vil
lamos világítás e községbe is bevezettessék. A 
község a tervbe veendő és ezzel összefüggő mun
kálatokról Ungvármegye törvény hatóságának je-
leütést is tett már.

Botrány az államvasutnál. Naponként
olvassuk, hogy mily 1botrányos állapotok uralkod-
nak a in. kir. államv;isutaknal és n<ekünk úgy
látszik, hogy az intéző körök fejüket veszítettek
es ennek folytán a s.temély és v agy • mbiztonság
teljes mértékben veszélyeztetve van. Több ízben 
említettük. hogy a nagymihályi pályaudvaron po
koli sötétség uralkodik és a miskoíczi üzlet veze
tőségnek sehogy sem fér a fejébe, hogy e dol
gon segíteni is kell. Legutóbb, e ho 9-én oly 
végzetes baleset történt a sötétség miatt, hogy 
kevésben múlt, miszerint Kaszás János nagyka- 
posi lakos örökké nyomorék nem maradt. Az es
teli vonatnál ugyanis egy Ondila János nevű 
munkás a nagy sötétségben megbotlott egy sín
páron és a kezében lévő vascsákánnyal Kaszás 
Jánost annyira megsértette, hogy sebeinek bekö- 
tözése céljából a k< ••■házba kellett öt szállítani. 
Vájjon meddig leszünk még e botrányos és tűr
hetetlen állapotnak szemlélői ?

Uj vasút. A honionna takcsányi h. é. 
vasút rt. már megalakult Budapesten. A társaság 
alaptőkéje 4.094.400 korona. (1.011,000 korona 
törzsrészvény és 2.883,400 korona előbbségi köt
vény.) Az igazgatóság tagjai : Gróf Andrássy Géza. 
Giof Andrássy Sándor. Baross János dr.. Dókus 
Gyula, hr. lischer Lajos, (ifrerei Miklós. Gross- 
man Vilmos, Harmata Andor, Poleschensky Gyula. 
Rudnyánszky Jenő dr.. Schocli l'rigyes, Schomer 
Károly és Wenckheirn István gróf.

Vasúti baleset. A múlt hét péntekén a 
délutáni 3 órai vonattal utazott üregorovics István 
a helybeli uradalmi téglagyár fűtője egy tu sával 
jól beillummálva, amikor is Nagymihály és Bánócz 
között l.ask község táján át akart menni a szom
széd kocsiba, daczára a vasúti kalauz tiltakozásá
nak. előbb a kocsi hátsó átjáróajtaján, később 
mivel ezt a kalauz elzárta, az oldal ajtón kilépve 
a futódeszkáu egyensúlyt vesztve leesett és esés
közben homlokával oly erővel vágódott a futódesz
kahoz, hogy a két sínpár között vérbe borulva 
eszméletlenül elterült. A színhelyen dolgozó vasúti 
munkások figyelmeztetésére a vonat rögtön meg
állóit és a sebesültet az újhelyi kórházba szállítás 
végeit felvette. A sebesült az első kötést a bánó- 
czi és tőketerebesi állomáson kapta és még éke 
hozták Ljhelybe. de mint értesülünk az ottani 
kórházban meghalt. Ismét egy áldozata az alkohol 
mértéktelen élvezésének, mert a zsebében még 
egy félüveg szilvoriumot találtak.

Laborczszög átcsatolása ügyében la
punk egyik barátjától a következő sorokat vettük : 
Mélyen tisztelt szerkesztő ur ! Igazán érthetetlen 
azon közöny, a melyet Zemplén vármegye közön
sége Laborczszög községnek megyénkbe/ való 
csatolása tárgyában tanúsít. Megbízható forrásból 
értesültem, miszerint egy külföldi föur és megyénk- 
beli birtokos befolyásolja az intéző köröket és en
nek tulajdonítható, hogy a vármegye nem akarja 
Laborczszög átcsatolásának rekompenzaciója fejé
ben L’ngv ármegyének a szinnai járáshoz tartozó 
Utczás, Görbeszeg. Harczos és Ujszék községeket 
átengedni, holott ezen községeket már az admi- 
nistracio szempontjából is czélszerü Ungvármegyé- 
nek átengedni. Kérem szíveskedjék a dolgot b. 
lapjában szóvátenni ismételten és én hiszem, ez 
csak hasznára lesz az ügynek. Kitűnő tiszteletem 
nyilvánítása mellett vagyok szerkesztő ur kész 
hive . . .

Mi a kik ismerjük Zemplénvármegye vezető 
köreit, a kik ismerjük Meczner Gyula főispán és 
Dókus Gyula alispánnak a vármegye érdekei 
iránt mindenkoron tanúsított önzetlenségét, nem 
tudjuk elhinni, hogy őket e tekintetben magán 
befolyások, jöjjenek azok bárhonnét is, irányít
hatnák, de valószínűnek tartjuk, hogy a nevezett 
községek lakóinak mindenkor tapasztalt „politikai 
megbízhatósága" ejti gondolkodóba a politikát irá- 

i nyitó köröket. Egy bizonyos, a mint azt már meg 
! i> irtuk, hogy a választókerületek törvényho

zási rendezésekor e kérdés is tisztázva lesz és mi
I mán ettől már nem vagyunk messze, várjuk be 

a fejleményeket.
Az iparvasut első kavlcsvonata A ha- 

najnai iparvasut első kavicsvonata — miután a 
l.aborcfolyón a vasbetonhid teljesen elkészült és 
a régi mezőgazdasági vágányokhoz összeköttetést 
nyert Egreczky Mihály ügyvezető igazgató s 
Zimonyi Henrik felügyelete alatt és Fáber főgé- 
pész vezetése mellett ma délután 2 órakor tette 
meg első útját a gyürkéi kőbányába 14 kocsit 
vontatva maga után. Miként gondolni lehet, ezen 
első vonatnak, mivel különösen a körúti átjárók- 

nezt jtö síp >lásha! a kiIzönség fi
gyelmet magára vonta, sok b.imulója akadt. Adja 
Isten, hogy ezen első vonat megtétele vidékünk 

. i iságos kezdőpontja legyen - és a mi
| tő, olcsó fát szállítson nekünk.

A jövő évi sorozás A honvédelmi mi
niszter rendeletét intézett a törvényhatóságokhoz 
a jövő évi ujoncozás előkészítése dolgában. A mi
niszter elrendeli az újonc lajstromok egybeállítá
sát úgy. hogy mire az országgyűlés a jövő évi 
létszámot meg fogja szavazni, a sorozási munká- 

legyenek s a sorozás akadálytalanul 
megkezdhető legyen. A jövő évben az 1888. évi 
születésűek az 1-ső, az 1887. éviek all-ik és 1886. 
éviek a Illik korosztályba fognak soroztatni.

Szédelgés a jótékonyság nevében. Az 
ms/agot kereszlül-kasul járják a József Kir. Her
ceg Szanatórium nevében egy kis kék 60 filléres 
füzettel, mely „Védekezés a tüdővész ellen" címet 
viseli. \ füzetet Rákoscsabán nyomatták. Semmi 
oka nincs a jelzett címet viselni, mert a füzetkébe 
a védekezésről egy árva szó sincs. De még ke- 
vesebb oka van bárkinek az egyesület nevében 
azt terjeszteni, mert ezzel az egyesület senkit meg 
nem bízott. Nevével illetéktelenül visszaélnek. Ké



rünk mindenkit, hogy a füzet terjesztőit adják át 
a hatóságnak.

— A kakaó a hadseregben. Azok a ma- 
gasrangu katonák, a kiknek az a hivatásuk, hogy 
a hadsereg újabb és újabb reformjain törjék a 
fejüket, a csukaszinü uniformissal egyidőben ta
lálták ki, hogy a katonáknak valami tápláló reg
gelit adjanak. A tejet, tojást, sonkát és sülteket 
figyelmen kívül hagyva, a kakaót sorozták be az 
ármádiába. Az újféle fölöstökömmel, a kakaóval 
most tettek kísérletet több ezrednél. A kakaót, 
akár izleni fog. akár nem fog a legénységnek, 
valószínűleg rendszeresítik és mert a magyar ba
kának természete az, hogy a katonaélet minden 
baját nótába foglalja, nagyon valószínű, hogy a 
hollandusok nemzeti eledele még a baka nótába 
is bele fog kerülni. A kantinban pedig nemsokára 
megváltozik a nóta :

Katonának nem jó lenni, 
Minden este, három évig 
Kakaót kell enni . . .

Ez a nóta bizony rossz, de a kakaó sem jó.
Kiss szerencséje nagy ! Köztudomású, 

hogy a m. kir. osztálysorsjáték tervezete a leg
kedvezőbb nyerési esélyeket nyújtja. Nagy nyere
mények mellett számos kisebb nyeremények van
nak és különösen az, hogy a fele a kibocsájtott 
sorsjegyeknek — tehát minden második — nyer, 
az oka, hogy a nagyközönség minden rétege ki
próbálja szerencséjét. Ezer és ezer ember lett ily 
utón szegényből gazdaggá. Az uj sorsjáték I. osz
tályának húzása november 19. és 21-én lesz. Te
gyen szerencsekisérletet és vásároljon sorsjegyet 
az előnyösen ismert Kiss bankházában (Budapest, 
Kossuth Lajos-utca 13), mert pontosan és lelkiis
meretesen szolgálja ki vevőit és mert Kiss szeren
cséje nagy!

— Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉTHY" figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 60 fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és hu- 
rutos bántalmak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a loboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RÉTHY“ név.

— A Pesti Hirlap, mint rendesen minden 
év őszén, ezúttal is figyelmezteti a magyar olva
sóközönséget, hogy immár 19-ik évfolyamába 
lépő nagy képes naptárát csak azok az előfize
tők kapják meg karácsonyi ajándékul, akik leg
alább három hónap óta járatják a lapot. Ne mu- 
laszsza el hát senki az alkalmat egy egész éven 
át használható, díszes kiállítású és gazdag tar
talmú ajándék-könyv megszerzésére, kivált mikor 
a lap, mely azt előfizetőinek adja, Magyarország 
első lapja. A Pesti Hirlap ma hazánkban a leg
elterjedtebb, tehát a legkedveltebb, legbővebb tar
talommal megjelenő és minden irányban függet
len, ép azért az igazságot bátor szókimondással 
hirdető újság. Vezércikkei, tárcái, esti levelei el- 
sőrendüek; színház-, hir-, szerkesztői üzenet- és 
vegyes-rovatai a leggazdagabbak; mulattató és 
humoros közleményeivel minden lapot felülmúl. 
A Pesti Hirlap minden előfizetője féláron rendel
heti meg a Divat-Szalon cimü, kitünően szerkesz
tett elsőrendő divatujságot. mely a hölgyek kö
rében általános kedvességnek örvend. Fel tehát, 
aki még nem tette, siessen előfizetni a Pesti Hír
lapra, melynek ára egy hóra 2 kor. 40 fill., ne
gyedévre pedig 7 korona s a Divat-Szalonnal 
együtt 9 korona. A Pesti Hirlap cime: Budapest, 
Váci-körut 78.

— A magyar újságírás szenzációja! ..A 
Nap’ a magyar legkedvesebb lapja! A 48-as esz
mény és a magyar nemzeti törekvések egyetlen 
hü és kérlelhetlen szószólója. Főszerkesztő : Braun 
Sándor. Felelős szerkesztő : Hacsak Géza. Napon
kint 125.000 példány I Egy szám 2 krajcár. A 
Nap előfizetési ára : Egy évre 16 K. félévre 8 K. 
negyedévre 4 K. egy hónapra 1 K 40 fillér.

— Fidibusz! A legkitűnőbb magyar élclap. 
Páratlan népszerűség. Remek szöveg, pompás 
képek ! Mesésen olcsó! Egy szám 5 krajcár. A 
Fidibusz előfizetési ára : Egész évre 6 K., félévre 
3 K., negyedévre 1 K 50 fillér, egy hónapra 50 
fillér. Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal : 
Budapest, Rökk Szilárd-utca 9.

F.lelő. : Dr. Kállai Jósáét
Kiadóhivatalt nilvaxetű: Lándal Jósáét

Hirdetések

Nagymihály nagyközségben
1909. évben megtartandó

országos vásárok
napjainak meghatározásáról.

1. Boldogasszony vásár február 8.-9.
2. Virág w márczius 29.—30.
3. György „ május 3.-4.
4. Antal „ junius 14. 15.
5. Nagyboldogasszonj . augusztus 16.- 17.
6. Lukács „ október II. 12.
7. Karácsonyi H december 20.—21.
Heti vásáruk minden kedden és pénteké n. a pén-

teki hetivásárok sertés felhajtással tartatnak. 
Nagymihály, 1908. évi november hó I.

Tóth Árpád Walkovszky Béla
közs. jegyző. közs. bíró.

Árlejtési hirdetmény.
A dobrókai gör. kath. iskolaszék 1909. 

tavaszán építendő 2 tantermü iskola építé
sére ezennel árlejtést hirdet.

Az árlejtés november hó 22-én dél
után 2 órakor Dobrókán a lelkészt hiva
talban fog megtartatni, a melyen csak zárt 
ajánlattal és részletes költségvetéssel lehet 
pályázni.

A pályázni óhajtók úgy a 
tést, mint a tervrajzot ugyanott 
határnapjáig bármely vasárnap 
hetik.

Dobróka, 1908. november
Novák

lelkész, iskolaszéki elnök.

költségve- 
az árlejtés 
megtekint-

1.
János

Varannón a legforgalmasabb helyen egy 

modern bolthelyiség 
lakással és a szükséges mellékhelyiségek
kel együtt azonnal bérbe adó. - Bővebb 
felvilágosítást nyujt Mandel Lipót háztulaj
donos Nagyráskán.

I

Üzlet áthelyezés.
Van szerencsém a n. é. közönség b. 

tudomására adni, hogy az eddig a Kossuth 
Lajos-utczai Friedman Sitnon-féle házban 
levő 14 év óta fennálló 

borbély ..fodrász 
üzletemet

a Kossuth Lajos-utczán lévő Mastsenyik 
Ede üzlethelyiségébe (a városházával szem
ben helyeztem át.

Midón erről a n. é. közönséget tisz
telettel értesítem, kérem továbbra is kegyes 
pártfogását és vagyok

kitüliő tisztelettel
Herczik Béla

borbély és fodrász.

W koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 

Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divaté szabás. . — _...

2904 I. 1908. szám.

HIRDETMÉNY.

D 
D

Köhögés, rekedtség es hurut ellen 
------------ nincs jobb a ■ 

RéthyX^ cukorkánál. 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

1 doboz 60 fillér.

£ Csak RÉTHY-félét fogadjunk el! 

□»—ii—ii—ii ii ö
Aki valódi angol szövetből 

jó és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék újonnan 
berendezett gyapjuáru-raktáramat 
megtekinteni.

Tisztelettel 

feldmann I- Dávid 
Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 28. szám.

n.

ÉRTESÍTÉS.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

é. hölgyközönséget, miszerint varrólskolával 
egybekötött

női ruhatermemet.
Ungvárról Nagymlhályba, a Kossuth Lajos-utca 
26. sz. alatt lévő Tischler féle házba helyeztem 
át, a melyben francia és angol szabású toiíetteket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

Főtörekvésem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovíts Boris.

2Oo \° árengedmény!
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- nikkel-árukban, 
asztali- és függő-lámpákban, 

majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben. 

GOLDSTEIN ADOLF 
üveg-, porcellán- és. díszműáru-üzlete Nagymihály.



Szálloda átvétel.
Tisztelettel vm szerencséin a n. é. közönség szives : 

tudomására hozni, hogy a Barnai-lele ..KOS" hoz címzett 

szálloda, vendéglő 
■ KÁVÉHÁZ = 
vezetését f. évi november hó 1 tői átvettem.

Kipróbált szaktudásommal és minden igyekezetem
mel azon leszek, hogy a legjobb ételek és italok, vala
mint a legpontosabb kiszolgálás által tisztelt vendégeim 
teljes megelégedését kiérdemeljem.

Elfogadok ebéd és vacsorára havi abonnomákat 
étlap szerint, valamint házhoz való hordásra, úgyszintén 
havi és napi teljes pensióra is.

Naponta a legváltozatosabb étlap ugy villásreggeli,
| mint ebéd és vacsora alkalmával.

Teljes tisztelettel

Füredi (Fuchs) Manó
megbízott vendéglős v,.

a szobránczi fürdő urad, vendéglőse.
•**

EICHENBAUM EMANDEL
óra-, arany-, ezüst- és látszerészl cikkek gyári raktára 

mowKne NACVMIHÁüY

•••••••••••••
BOHN M. es TÁRSAI
---------------- NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA —------------

Legiégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN és ZSOMBOLYÁN.

Nagykik indái gyártmány.
Bohn-féle szab, biztonsági át

fedőcserép 272. szám.

Alapittatott 1864. 0 Ltegelökelöbb referenciák. £ Alapittatott 1864.

—50 millió évi gyártás ■
a cs. és kir. szab. JBohn-féle biztonsági átfedő cserepekből.

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva. 
fi»/ A r + m á nt/n 1/ ■ Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átfedőcserepek, 
kjyal 11 I I d I I y U r . Legolcsóbb, legszebb tetőzet. -----------------

jur~ Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve. tjo.

8---- ---------- ■
A Nagymihályi Gazdasági Bank

Részvénytársaság
az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet u/x-.ágai köze 1 - 
vezette és e czélból előkelő életbiztosító társasággal lépett 

| összeköttetésbe.
Az üzletág lényege a következő: \ . szándékozó

i ! kötelezi magát 1 koronás heti részletek fizetésére. A befizetések t 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több rész t 

. is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor i> az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival egvtiit I0W0 koronára i:ő 
fel, ezt a teljes összeget, vagy - 1000 koronát kézhez kapja. \ 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését 15 évelőit tx ; üntetm ugy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 •>(> évig terjedő életkorban lévők

I
 Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás telelt is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmet az észszerű takarékom, g 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, meg csak azt jegyezzük 
meg. hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma mar milliókra megv 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihágyi Cizdasági Bank Részvény társaság.

x

EDELSTEIN és TÁRSA
• •••••• l-ÉREl-RUHA KÉSZÍTŐK ••••••• 
Fmom-posztó és gyapju-áru raktár Nagymihályon.

Ajánlja magát mindennemű 

polgári katonai és papi 
=RUHÁK== 
elkés ésére, n ag^ ar, fi anczia, at goi és 

német divat szerint. «■■■ 

aktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben. 
I rrfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól feljebb.

& TfíT Megrendelések a legrövidebb &! i vv Megrenaelesek a legrövidebb
4/ —* V id” a,a,t pontosan eszközöltetnek,

Nyomatott Laadannan B. könyvnyomdájában

x'-


