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Felső-Zemplén
POLITIKAI ES TÁRSADALMI HETILAP.

lur E G T E L E rr M 11T B E 3ST O S t? T ö' B T Ó K ö ÜT.
SZERKESZTŐSÉG:

H ta a lap szellemi részét illatő min.ien 
közlemény intézendő • 

Kossuth Lajos-utoza 34. szám 

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

Égve* .«zain ara 2o fii.

Kéziratok nem adatnak viasza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter zoronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfiaetéeek, hirdetéai ée nyilttéi 

díjak küldendők : 
Lzndeiman B könyvnyomdája.

ÚJÉVRE.
Egy esztendő végzete ismét betelje

sedett. Eltűnt és sok ember emlékezetébe 
kiirthatatlanul beírta magát. A többség szo
morúan fog visszagondolni ez év esemé
nyeire s csak a kisebbség lelke vidul fel, 
ha visszagondol 1908-ra. Mert úgy vagyunk 
ezen a sártekén, hogy sokkal több szomorú 
esemény történik az emberrel, mint vidám 
szivünk vérével, ifjúságunk múlásával, ke
serves tapasztalásokkal kell megfizetnünk, 
hogy élhetünk ezen a szép világon. Aki 
jó egészségben éri meg az uj esztendőt, 
az már örvendezhet. Mert ebben a gyor
san előtörtetö, robotos világban az is nagy 
eredmény, ha az ember megőrzi a szervei, 
az idegei épségét.

Epekedve, reménykedve néz az ember 
a jövőbe, melynek fátyolét Sylvester éj
szakája lebbenti fel. Fellebbenti, de még 
mindig sürii a köd, amely látni vágyó sze
meink elől eltakarja a jövőt. Aggodalmas
kodva tesszük fel lelkűnkben a kérdést, 
vájjon jó esztendőnk lesz-e 1909-ben ’^A 
föld, a hold, a műhely, a hivatal, a pénz 
jobban, rosszabbul fog-e fizetni. Hát a 
haza sorsa jobbra fordul-e ? Nem esik-e 
nekünk az emberiség legrettenetesebb el
lensége, a háború, amelynek vészharangját 
kongatja már hónapok óta az európai 
sajtó.

Megenyhül a felekezeti és társadalmi 
harc, amely az elmúlt esztendőben is mind 
mélyebbre ásta az örvényt ember és em
ber, polgár és polgár között ?

A küzdés, sőt küzködés éve lesz két-

T A R C Z A.
Újévre.

— „Itt az uj Év!“ — Kurjongatják 
Ut, útfélen az emberek. —
— „Itt az uj Év ! Búnak vége. 
Feledjetek, — Örvendjetek!"

Szól a nóta, muzsikaszó 
Kivilágos virradatig.
ifjú, öreg, gazdag, szegény 
Dictiókra nagyot iszik !

Minden úgy mén, mint a mikor 
Gazdag ember költözik el,
Kinek fia, se leánya, 
De rokona — amennyi kell!

Koporsóra hull sok könyii. 
Mutatónak — sok virág is. 
Az elhunytat a dús toron 
Dicsőiti sok szép frázis!

Az Év is, ha sok jót hozott :
Az elmékben sokáig él!
Hej, de hogyha mostoha volt — 
Róla bizony ki se beszél.

És, ha beszél : zúgolódik, 

ségtelenül az Ur 1909-ik esztendeje is. Ma 
a derekán vagyunk annak az évtizedek 
óta tartó küzdelmeknek, amelynek célja uj 
fogalmat belevivni az emberiség világné
zetébe és uj alapokra fektetni az emberkö
zösséget. Magyarország nem áll egyedül 
ebben a küzdelemben, mert egész Európa 
népei vívják ezt, bár a nyugat népei már 
sokkal előbbre is vannak a küzdelemben. 
A régi és az uj világ kelnek itt megsem
misítő harcra egymással, evolúció törvénye 
ijesztő erővel nyilvánul meg s kíméletlenül 
támadja meg a gyermek bölcsőjét, a házi 
tűzhelyet, az iskolát, az oltárt, a parlamen
tet, a munkát, az életnek minden komoly 
megnyilatkozását. Aki gondolkodó szem
mel nézi ezt az evolúciós dagályt, aki ös- 
meri és megérti az emberiség történetét, 
az előtt mindez nem uj jelenség. Társadal
mak s világnézetek harcát a fejlődés tör
vénye idézi elő. Egyptom, amelynek kul
túrája tízezer esztendőre vagy még inesz- 
szebbre is visszanyulik, nem egyszer ke
resztül ment ezeken a veszedelmes evolú
ciókon, amelyek hol előbbre vitték, hátra 
szorították az emberiség ügyét, bol elte
mették a kultúrát, hol magasabb fejlődési 
fokra emelték. Róma és Görögország tör
ténetéből is látjuk ezt. Ezek a népek elme
rültek ugyan a múlt tengerében, de nem 
az evolúció, a fejlődés, a kultúra csak ott 
jelentik egyúttal az erkölcsök hanyatlását 
is, ahol hamis erőltetett tanok aláássák a 
hazaszeretetei s az emberszeretetet.

A fejlődésnek vannak örök és emberi 
törvényei, az őstermészet titkos törvényei
ből kisarjadzott emberi törvények, melyek

Mint az olyan rokoni had, 
Mely sokat várt, de bizony hát 
Alaposan hoppon maradt !

908 I — Öreg legény, 
Valami jó Te se valál !
Jobbjainkból sokat elvitt
Minisztered, kaszás Halál.

Azután meg vetésinket, 
Határúiknak a legjavát, - 
Könnyelműen megengedéd : 
Hogy jégesők letarolják !

908! Öreg fráter,
Téged, bizony, nem sajnálunk ! 
De fiadtól, no hát Tőle, 
Valamivel többet várunk !

Az igaz, hogy kívánságunk
Nem is kevés, de légió.
„Választó jog." — „Önálló bank." 
„Magyar baka." — Annexió!"

Ha Te, öreg, nem kíméltél
Erdőt, mezőt és ligetet :
Legalább a fiad szánja
A szép magyar legényeket,

Kik. ha mennek Bosnyák földre : 

ennélfogva természetszerűleg jók és elő
mozdítói annak az általános emberi hala
dásnak, melynek áldásos és bizony néha 
gyorsan folydogáló örvényébe mi is bele 
sodródtunk.

Uj erők, uj törvények, uj lombok az 
ezeréves magyar ugar földjébe vetett mag
ból kisai jadzottak s nemsokára belenyúlnak 
az ég kétségébe. Magyar agyvelók ezer
éven keresztül leszármazott gondolkodói 
megteremtik a magyar kultúrát, a mi kul
túránkat, amely félre lökte az idegenből 
átszármazott degeneráltságot, mindazt a 
beteg tulfinomultságot, amely hasznára le
het a sok, buja századokon keresztülvihar- 
zott román és germán fajnak, de nem a 
magyarnak, amely más földből virágzott, 
melyet más erő táplált és más szellő len
getett. Az uj esztendő küszöbén látjuk előre 
a mi nagy évezredes küzdelmünk gyümöl
csét, a mi önnálló, lelkűnkből született és 
megérlelődött magyar kultúránk hajnalha
sadását.

O1 vasóinkhoz.
A .Felsö-Zemplén" mai számával tizenne

gyedik évfolyamába lép.
Hosszú idő ez egy lap életében, még kosz- 

szabb, ha elgondoljuk, hogy a .Felsö-Zemplén" 
nemesük társadalmi, hanem politikai lap is. Mint 
ilyen hallatta szavát országos kérdésekben s irá- 
nyitólag hatott nemcsak Nagymihály és vidéké
nek. hanem az egész megyének véleményére.

A „Felsö-Zemplén" mint társadalmi lap 
függetlenül minden befolyástól tisztán csak vá
rosunk és vidékének anyagi és kulturális előre
haladásán munkálkodik. Ilyen célból kellő esz
közök állanak rendelkezésére. Kiváló munkatár-

Golyó őket ne találja.
Qyuriékat* legyűrik ők,
Mind egy szálig kardra hányva.

Óh. ifjú év, hozz Te békét
A lelkekbe. a szivekbe.
Hogy .a szomszéd" „más birtokát" 
Magáénak ne tekintse.

Irtsd a gyomot! Irtsd a gögöt, 
Minden bajok szülő anyját.
És hirdesd, hogy ki se hagyja 
Mammonért el — a hazáját.

Oktasd ki a magyar népet.
Hogy ne menjen tengeren túl,
Mert ki tisztes munkára kész:
Ide haza is boldogul !

^zt meg, kinek több a dollár, 
Mint magyarok szép hazája : 
Nem átkozzuk I Sírva mondjuk : 
„Legyen boldog! Isten áldja!"

(Sámogy)
Csurgovlch György

____________
• Szerbeket.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



sak, elsőrangú nyomda lehetővé teszik art. hogy 
a vélemény nemcsak kellő irodalmi formában, 
hanem külső megjelenésben is megfelelő legyen 
s viszhangot ébresszen.

Kern leszünk szerénytelenek, ha rámutatunk 
arra, hogy X'agymthaly varosának — amely 
Zemplenmegyében úgy lakosai számánál, mint 
értelmiségénél fogva mindjárt megyénk székhelye 
után következik fejlődésében nekünk számot
tevő részünk van. Mert irányítottuk a közvéle
ményt, ostoroztuk a maradiságot s megmutattuk 
az utat, amelyen haladni kell városunk vezető
ségének és társadalmának, hogy híres történelmi 
vármegyénk második főhelye, városunk lépést 
tartson a korral s lakosai anyagi és szellemi jó
létben mindig előbbre haladjanak.

4 .Felsö-Zemplén’ továbbra is hű marad 
elveihez. Sőt ezután még fokozottabb erővel 
igyekszik azon, hogy az általa már előkészített 
és a megvalósuláshoz közeledő tervek valóban 
testet is öltsenek.

A „Felsö-Zemplén" minden barátját és ol
vasóját arra kérjük, hogy támogasson minket 
abban a szép és nemes küzdelemben, amelyet 
városunknak és vidékének érdekében folytatunk 
Hogy ezt megérdemeltük múltúnk mutatja. 
Hogy ezután is így lesz, arra kezeskedünk.

fí „Felsö-Zemplén" szerkesztősége.

Előfizetési felhívás.
4 .Felsö-Zemplén’ A'/l' évfolyamára ezen

nel 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 
naptárt kapnak ajándékul.

A „Felsö-Zemplén" kiadóhivatala.

A zemplénvármegyei általános tanító
egyesület közgyűlése.

A Zemplén vármegyei általános tanítóegyesü
let köz- és egyúttal alakuló gyűlését Satuialjauj- 
hdybcn 1908. évi december hó 22-én tartotta, 
melyen a tagok szép számmal jelentek meg. sze
rencséltették a gyűlést Meczner Gyula a vármegye 
agilis főispánja, a kir. tanfelügyelő, Dr. Molnár 
István az Országos Gazdaszövetség kiküldöttje s 
többen a város notabilitásai közül.

A választmányi ülés után 9 órakor vette kez
detét a közgy űlés, melyet Hodossy Béla tképzö 
intézeti igazgató, elnök lendületes s a népoktatás 
múlt s mai állapotát híven feltüntető beszédjével 
nyitott meg, majd üdvözölvén a főispánt és a kir. 
tanfelügyelőt azon alkalomból, hogy királyi taná
csossá lett.

Meczner Gyula főispán megköszöni az üd
vözlést, méltatja a tanítói állás magasztos voltát 
s az egységes magyar állam kiépítésében a taní
tóság munkáját elsőrendűnek tartja, a tanítóegye
sület munkásságára Isten áldását kéri.

Beregszászy István kir. tanfelügyelő, kir. ta
nácsossággal való kitüntetése alkalmával ért üd
vözletért mond köszönetét, fölhívja a vármegye 
tanítóit, mint munkatársait, hogy az általános mű
veltség emelése es a képviselő-választói jogosult
ság tömegesebb elnyerése céljából az analfabéták 
oktatását bármily terhes legyen is az — ma
gukra vállalni hazafias kötelességüknek ismerjék.

Unok, tekintve, hogy a tanítói állás tekinté
lyének emelése, a hazafias szellemű oktatás irá
nyítása. a tanítóság anyagi helyzetének javulása 
kizárólag a közoktatásügy élén álló Gróf Apponyi 
Albert és ádamtitkárja Tóth János érdeme, indít
ványozta, hogy őket a tanitóegy esület disztagjaivá 
válassza; mi egyhangú lelkesedéssel megtörtént, 
az egyesület disztagjai táviratilag üdvőzül tettek.

Elnök beterjeszti az egyesület két évi mun
kásságáról szóló jelentését, majd a központi pénz
táros jelentést tesz a pénztár állapotáról, melyet 
a számvizsgáló bizottság előzőleg helyesnek talált 
> végre Diviaczky Rezső tkp. int. tanár, mint 
a Tanítók Ha/ pénztárosi, adja elő elszámoló je
lentését.' jnelyben közgyük > örvendetesen veszi tu
domásul. hogy Hazunk 15090 korona készpénzzel 
rendelkezik.

Dr. Molnár István min. tanácsos, a Magyar 
Gazdaszövetség kiküldöttje, tartotta meg ezután 
szabad előadását. Példákkal illustrálta, hogy a 
magyar nép mennyire távol áll még az okszerű, 
helyes gazdálkodástól ; felhívja, kéri a tanítókat, 
kaiolják fel ők a magyar gazdát s tervszerű ok
tatásukkal irányítsák a haza földjének hasznot- 
hajtó művelésére s adjak meg a módját ez által, 
hogy a magyar gazda anyagilag gyarapodjék. A 
formailag kerekded. meggyőző érvekkel kisért, 
igen tanulságos, bő élettapasztalatról tanúskodó, 
xzep előadást a közgyűlés lelkesen megéljenezte.

Az alapszabályok módosítása következett; itt- 
ott élénkebb eszmecsere után a javaslatok elfogad
tattak.

Miután a tisztikar lemondott, megejtetett az 
uj választás. Elnök: Hodossy Béla tkp. int. igaz
gató. alelnök : Vágó Gyula áll. isk. igazgató, igaz
gató: Kötse István tkp. int. tanár, főjegyző: László 
E. Elóris áll. isk. igazgató, központi pénztáros : 
Kárpáti Péter all. isk tanító, Tanítók Háza pénz
tári >a : Diviaczky Rezső tkp. int. tanár: válasz
tatott azonkívül 18 választmányi tag.

A benyújtott indítványok tárgyalásával, Vágó 
Gvula alelnök záróbeszédje után a közgyűlés vé
get ért. *

VEGYES HÍREK
Boldog újévet kívánunk e lap olvasói

nak. munkatársainak és minden rendű baiátjának. 
Adja meg a jövő mindenkinek azt. a mit a múlt 
elmulasztott. Boldog újévet !

Halálozás. Az elmúlás egymagában véve 
is szomorú, még akkor is, ha ez a természet 
rendje szerint következik be. Mennyivel szívfacsa
róbb látvány azonban egy kora virágát élő fiatal 
asszonynak, hűséges hitvesnek elmúlását látni, ki 
j<> leikével nemcsak szerető férjének, hanem tisz
telői nagy szántanak is örömére élhetett volna. 
De a sors könyvében máskép volt megírva. Va- 
s :rnap este lesujtó hir kelt szárnyra : Szőllösi 
Sándor gyógyszerész neje szül. Pollacsek Margit 
nrholgy életének 26-ik évében rövid szenvedés 
után meghalt. Megdöbbenve értesült mindenki a 
tragikus esetről, szinte hihetetlennek látszott. A 
közkedveltségnek örvendő ürmöt csak röviddel ez
előtt láttuk és alig lett beteggé, állapota máris oly 
aggasztóvá vált, hogy hiábavalónak bizonyult az 
oivosi tudomány minden igyekezete, a gondos 
ápolás. Szőllósi Sandorné napjai megvoltak szám
lálva. Rövid szenvedés után csendesen kimúlt és 
lelkét visszaadta teremtőjének, mélységes gyász és 
bánatba ejtvén férjét, családját es tisztelőit. Teme 
tése hétfőn délután 1 órakor ment végbe. Nem
csak a megboldogult tragikus sorsa, hanem az 
izraelita temetési szertartás nemes egyszerűsége is 
megrázó hatással volt a jelenvoltakra. A gyászba 
borult és oly korán özvegygyé lett fiatal férj sorsa 
iránt városszerte nagy a részvét.

Uj ügyvéd. Dr. Búza Béla ügyvéd Sá
toraljaújhelyben telepedett le és Dr. Búza Barna 
ügyvédi irodájába társul lépett.

A műkedvelő társaság táncestélye. 
Mint lapunk legutóbbi számában jeleztük is. a 
nagymihályi műkedvelő társaság 1909. évi jan. 
2-án az „Aranybika" szálló dísztermében tartja 
meg a jégpálya költségeinek fedezésére tombolá
val egybekötött táncestélyét. A szép és értékes, 
azonkívül igen ügyesen megválasztott tóm >ola- 
tárgyak néhány nap óta Laudesman B. könyv
it papirkeresktdesének kirakatában voltak látha
tók, élénk érdeklődést keltve az arra járó-kelők 

l kóréhen. Egyél ként neta is az anyagi értéket kell 
| az ilyen tárgyaknál nézni, hanem a nemes célt, 

amelynek érdekében kisirsoltatnak. Reméljük, hogy 
(árosunk szine-java ott lesz a kellemesnek igér- 

I kezó mulatságon.
Az iparos továbbképző tanfolyam ve

zetősége, illetve az ipartestület elnöksége szomorít 
és panaszos levelet küldött be hozzánk. Panasz
kodik. hogy azon tagok, kik a kőtelező erővel 
bíró, hivatalosan kibocsátott ivet aláírták, dacára 
ezen elkötelezettségüknek, pontatlanul, sőt néme
lyek egy általában nem is látogatják a tanfolyamot. 
Az előadások egyébként ezután az áll. el. iskola 
Vl-ik (fiit) osztályában tartatnak meg. .Megjegyzi 

, az elnökség hozzánk irt levelében, hogy a meny

nyiben a tagok az előadásokat ezentúl pontosan 
nem látogatják, az elnökség a további hozzájáru
lási megfogja vonni.

Köszönetnyilvánítás. Az all. el. iskolai 
es kisdedóv ódái szegénysorsu tanulok ez évi fel
ruházásához hozzájárultak : Czibur Bertalan ur 20 
K. Dr. Örley Ödön ur 10 K. Czibur Bertalanná 
úrnő 8 K és lolvay Imréné úrnő ö drb ruhane
művel. Ezen áldozatkészségükért fogadják a taní
tótestületnek ezúton is hálás köszönetét.

Vigyázatlanságának áldozata. Barna 
András nagymihályi illetőségű 17 éves sörgyári 
munkás dec. hó 30-án délelőtt a sörgyár kazán
helyiségében a hajtószíjhoz férkőzött, miközben vi
gyázatlansága folytán a szíj balkarját leszakította. 
.Mire a szerencsétlenséget észrevették, Barna And
rás véresen a földön feküdt már. Dr. VZidder 
.Mark járásorvos a sttlyosan sebesült munkásnak 
nyújtotta az első segélyt és öt nyomban a kór
házba szállította, a hol, mint értesülünk, karját 
amputálni fogják. A sörgyár igazgatósága által 
megejtett vizsgálat constatálta, hogy a balesetért 
senkit sem terhel felelősség és hogy Barna And
rás saját vigyázatlanságának és könnyelműségének 
áldozata.

Adomány jótékony célra. Landesman 
Vilmos, a helybeli gőzmalom és villanytelep tulaj
donosa, az ipartestület által létesítendő iparos ott
hon javára 10, azaz tiz koronát adományozott. 
Az ipartestület ezúton is hálás köszönetét fejezi 
ki a jótékony adakozónak.

Eljegyzés. Dudits .Miklós beregszászi 
segédtanfelügyelő karácsony másodnapján elje
gyezte Bucsinszky Anna kisasszonyt Nagyntihá- 
I von.

Dr. Róth József sátoraljaújhelyi ügyvéd e 
napokban jegyet váltott Engel Juliska kisasszony
nyal Ciölniczbányán.

420 pótadó. Hihetetlennek látszik e 
szám, pedig való, sőt Márkcseniernye szerencsét
len lakói kerültek abba a helyzetbe, hogy a tud
tuk, beleegyezésük .nélkül és akaratuk ellenére fel
épített nátafalvai felekezeti iskola költségeinek vi
seléséhez a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
rendelete folytán 420%-os pótadóval kell hozzá
járulniuk, Annak idején szóvátettiik e dolgot és 
kimutattuk, hogy a nátafalvai felekezeti iskola erő
szakolt felépítésé igazságtalan és mérhetetlen ter
heket ro mindazokra, a kik Nátafalván ingatla
nokkal bírnak. Kimutattuk, hogy a márkcsemer- 
nyeieket éri a legnagyobb igazságtalanság, miután 
ők a saját, az őrmezői és a nátafalvai iskolák 
építési, illetve fenntartási költségeit kénytelenek 
lennének fedezni. Sérelmes volt az iskolai gond
nokság kivált azon eljárása, hogy a kivetés az 
érdekeltek meghallgatása nélkül történt. Nem is 
ny ugodtak meg abban a csemernyeiek és Dr. Kállai 
József ügyvéd utján panasszal fordultak Meczner 
Gyula főispánhoz, kérvén őt, hogy a hallatlan 
igazságtalanság elkövetését ne engedje meg. A 
főispán szigorú vizsgálatot indított ez ügyben, 
melynek folyamán a nagymihályi járás főszolga- 
birája a folyamodókat tényleg fel is mentette a 
hozzájárulás fizetése alól. Tellyesnyiczky László 
őrmezői rom. kath. lelkész a főszolgabíró igazsá
gos határozatát megfelebbezte, azonban Zemplén- 
vármegye közigazgatási bizottsága a főszolgabíró 
határozatát hagyta jóvá. Ujabbi felebbezés folytán 
azonban a vallás- és közoktatásügyi miniszter kö
telezte a márkcsemernyeieket a 420%-os pótadó 
megfizetésele. A nép a végsőkig el van keseredve 
es készek valamennyien a református hitre át
térni. hogy ekkép sérelmeiket orvosolhassák és a 
jövőre nézve ily igazságtalan terhektől menekül
jenek. íme, hogyan viseli szivén érdekeit a kor
mány a szegény földmives népnek és csoda-e, 
liogy ily körülmények között a socialismus mind
inkább terjed.

Az ingyenes népoktatásról szóló tör
vény a nem állami iskolákra nézve 1910. évi 
szeptember hó 1-én lép életbe, az állami intéze
tekben azonban mar a jövő évben. Az uj törvény 
az Országos Törvénytár f. évi 2ö-ik számában a 
következő címmel jelent meg : „Az elemi népis
kolai oktatás ingyenességéről szóló 1908-ik évi 
1.IV. törvény cikk."

Népességi statisztika. Zemplénvármegye 
területén november havában az újszülöttek száma 

I 1224, a meghaltaké pedig 574 volt.



— Petőfi estély. A varamiói közművelődési 
egyesület december hó 26-án a „Rákóczi" szállo
dában szépen sikerült Petőfi estélyt tartott, melynél 
közreműködtek Zseltvay Bogdán. lialyö\'ú\. Bod
nár J.. Zuhacs János és W/vw Izsó. Előadás után 
tánc volt, mely a reggeli órákig tartott. A jót. 
könyvéin előadás 300 koronánál nagyobb összegei 
jövedelmezett, mely a város szegényei közölt lett 
felosztva.

— Járnak a farkasok. Most, hogy a hideg 
beállott, a farkasok garázdálkodni kezdenek és a 
hegyekről gyakran kirándulásokat rendeznek. Az 
elmúlt héten a Hunionná mellett fekvő Lilimajor 
mellett egy béres találkozott egy hatalmas ordas
sal, szerencsére ép akkor eg\ kocsi jött arra, a 
melytől a vad megijedt és elfutott. Benkőfalva és 
Csicsvalja között pedig szerdán délután Mitály 
János csicsvaljai lakos találkozott eg\ farkassal. 
Mitály azonban nem ijedt meg. meggyujtotta a 
szekerén lévő szalmazsupot, a mely nagy lángot 
vetett és a farkas ijedtében vad futásnak indult.

Koszorú megváltás. Szöllősi Sándor 
gyógyszeré.*/ hitvesének elhalálozása alkalmából 
koszorú megváltás címén busz koronát küldött 
szerkesztőségünknek, hogy ez összegből tiz koro
nát az izr. nőegyletnek, tiz koronát pedig a hely
beli közkórháznak juttassunk. A megváltási ösz- 
szeget az izr. nöegylet elnökségének illetve a kór
házi gondnokságnak elküldöttük.

Feloszló nóegyesület. A varaiinói Er
zsébet nöegylet. mint értesülünk, feloszlik. A rész
vétlenség kényszerítette az elnökséget, hogy a köz
gyűlésnek a feloszlás kimondása iránt tegyen ja
vaslatot.

Pályázat A nagymihályi járásbíróságnál 
megüresedett albirói állásra a pályázati kérvények 
a sátoraljaújhelyi törvényszék elnökéhez 2 bét alatt 
benyújtandók.

Elveszett vizsla. Egy sárga szőrű fiatal 
vizsla a mai napon elveszett. A vizsla nyakán szíj 
volt és azon bádogba ékelve „Bárczy István Bu
dapest” felírás látható. A ki az eltűnt eb hollété
ről tudomással bir. kéretik azt e lap kiadóhivata
lának bejelenteni, a hol illő jutalomban részesül.

A család részére legszebb és legértéke
sebb újévi ajándék egy életbiztosítási kötvény ! 
A „Duna” biztositó társaság \ . J. R. táblázata a 
következő előnyöket nyújtja : Elérés vagy elhalá
lozás esetén a biztosított összeg azonnal válik ese
dékessé. munkaképtelenség esetén pedig megszű
nik a díjfizetés és a biztosított fél 5 usque 10 szá
zalék évi járadék élvezetébe lép. Bővebb felvilá
gosítással szívesen szolgál Balázs Lajos csemege
kereskedő, a „Duna” biztositó társaság ügynöke 
Nagymihályon.

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉTHY” figyelünk. ug\ 
nem csalódunk, hanem eredeti Penietefii-cukorkát 
kapunk 60 fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség es hu
ni tus bántalmak sok ezer eseteben oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz es a cukorka 
minden darabjait rajta legyen a „RÉIHV név.

Karcolat.
- Stefi karácsonyi bevásárlásokat tesz es ellá

togat ide-oda. —
Nagyságos Főszerkesztő Ur!
A korcsolyázási költségek kiutalv ányozásáért 

fogadja hálás köszönetemet. Miután pedig a Jé
zuska oly figyelmes volt hozzám, hogy egy fő
nyereményt is hozott (melynek j<» reszel a .szegé
nyek közt ki is osztottam) elhatároztam, hogy a 
megmaradt összeg egy reszel bevásárlásra, egy 
részét pedig hasznos önmüvelödesi (dókra for
dítom.

Először is a kalaposhoz mentein el. Elébem 
adtak egy szép „Borzalino" kalapot, a mely olyan 
szép sima volt, mint a tenger vize szélcsend ide
jén. Fekete, koromsötét, mint mikor nálunk az 
utcai lámpák kialudnak. Nem is adtak diágan. 
csak 9 koronáért, tekintettel arra, hogy nekem 
kellett. Megelégedve távoztam volna mar. amikor 
eszembe jutott, hogv kalapkefe is kellene hozza. 
Kértem tehát ilyet is teljes bizalommal, hogv ami 
kor a Borzalinó kalap borzas, vagy poros lesz 
megkefélhessem. De milynagy lön csodálkozásom 
amikor az üzlettulajdonos egész tetőtől talpig ve 
gi mérve, kicsinylőleg igy szolt hozzám :

— Uram, Ön nem ért az üzlethez.
Én: Nagyon természetes, hiszen hogyha ci 

teiíék, akkor én árulnám a kalapul s Ön vetnie.

Ö: Nem úgy értem, hanem a kalapüzlet el
méletéhez. Lássa, ha kefét is adok hozzá, tovább 
használható a kalap. Igy hamarabb hasznavehe
tetlenné válik, amialtal meg üzletem forgalma 
növekszik.

Ln : Isten a világ felett. E* Ön ilveu zseni
ális gondolattal meg mindig Nagymihályhan van. 
nem tudott egy európai kalap trí kk -t csinálni és 
kalapkitaly lenni.

O : lisztun csak városom iránti szerétéiből 
es szerénységből nem . . .

Imádott menyasszonyom karácsonyi ajándé
kul élelnagyságu olajfestményéi képemét megküld- 
vén, elmentem egy helybeli asztaloshoz rámát ké
szíttetni. A mint beleptem, kös/önés után igy 
szóltam : l ram. nekem egy 165 8-1 cnires kép
hez egy igen szép keret kell. I.rre ő kicsimloleg 
merve végig igy szólt : I ram, ön nem ért ehhez, 
azt én tudom, hogy ilyen képhez milyen ráma 
kell. Ou nem szakember ezen a téren, lehat ne 
szóljon a dologhoz. Majd én megnézem, hogy 
mii vagy kit ábrázol az a kép, akkor aztán meg
mondom. hogy milyen nagyságú képkeret kell.

En : De hiszen megmondtam én a mérete
kéi. úgy hosszúságban, mint szélességben.

O: Az nekem semmit nem ér. Ha élő sze- i 
inéivt ábrázol, annak nagyobb keret kell, mert 
még nőhet, főképpen ha fiatal. Ha tájképet, ki
sebb, mert a fák kiszaladhatnak, folyók kiapad
hatnak, hegyek ledőlhetnek.

En : alászolgája !

Közben értesülök, hogy adóhivatalunkhoz 
lapunk részere a minisztériumtól valami maga
sabb összegű utalvány érkezett. No Stefi, gondol
tam magamban, ki az adóhivatalba hamar, ne
hogy a mostani nagy szel elfujja a költségét. Fel ' 
is ugrok menten a villamosra s mondom a ka
lauznak. hogy egyenes. Ide adja a jegyet s I 
közben kérdezi, hogy „hova ?' Mondom, hogv az j 
adóhév atalba. Aszondi ü kigyelme, hogv nem so
kat ér akkor a Stefi ur ezzel a biletáv al, mert 
csak a postáig jár ilyen rósz időben a villanyos. I 
Csóváltam ugyan egy kicsit a fejemet, de bele- ! 
nyugodtam a végzetbe. Leszállottam a postánál s | 
egy konflist fogadtam. Azt monda a kocsis, hogv 
•> pengő az adóhivatalig. Beleegyeztem. Egyszer | 
azután megáll s ostorával mutat a hivatal felé. I 
Mondom neki, hogv miért nem visz addig ? Vá
lasz helyett az éppen akkor elesett gebére muta
tott. melyet a szel fűlt el. Leszállottam s gyalog 
mentem az épületig. Közben egy nagy hófúvásba 
estem s ájultoinból csak az Andrássv Deiics-utc.ű 
kutyák ugatása ébresztett fel, a melyek nyakukon 
az erősítő itallal (mint a szt. Bernáthegyi kút vak) i 
kikapartak a hó alól s az okos állatok meglátván ; 
a kezemben tartott nyugtái, megértették és egye
nesen az adóhivatal helyiségébe vonszoltak, ahol 
is igen szives fogadtatásra találtam. A pénzt ki is 
adtak, de ez elment a sok költségre, azután or
vosra. meg patikára. Nagy ságos Főszerkesztő ur ! 
Főur igen hatalmas ember. írja meg a miniszter
nek magának, hogy az adóhivatal derék tisztvise
lőinek napi 10 korona utazási es bátorsági pótlé
kot utalványozzon, azonkívül lássa el őket turista 
botokkal.

Boldog ujrwl kivan Nagymihály bán, 1908. 
dec. 31-én, Főszerkesztő urnák igaz híve Stefi.

I'clelös szerkesztő : Pómunkatárs:
Dr. KALLAI JÓZSEF. MAKAY ISTVÁN.

697. <z.
mos. Árverési hirdetmény.

Alnlirt birő ági v. grehajté. az 1881. évi IA. t.- z 
102. értelmében ezennel közhírré teszi. hogy a bpesti
Ker« 'k. és vált • kir. törvénvszéknek 1908. évi 101719. >z. 
v-g/é-o következtében Dr. 1-r >k Gyula ügyvéd által képvi 
-■■'.t V-ntniyei l'.;i | iivára 3"0 koron, jár. erejéig 1'.»o*. 
évi augusztus h- is.án lóganatosiiott kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt é* 2610 koronára becsült következő ingóságok 
ii. in. bútorok, nyilvános árverésen eladónak.

M> iy ai vcn-snek i ti igymihályi kir jarasbiróságnak 
1908. évi V I r.». sz itun végzőn folytán 300 K rokokó vetélés 
ennek j julius 31 n ipiát.-l járó i\°/a kamatai és eddi1
"/• ■-••II 52 l\ t. ben biróilag már m< _rallapit<>tt költségek | 
.•i. '• u \ > _ \ ni iii i > ,ii ;il |u‘i lak i- in :• • 11 • I • nv^t art a- ii i 1909. 
január hó 8-án <1 e. 12 óraja hat iri.lőíti kitűző.ik • s ah../ 
ax. mii in I : / i v i; ■ I hivatnak ni'/. h<»ug\
az. érintett in-r ■ >- k • issi. évi IA t. ••/.. I'ű. és I0". 
á a értulnioben k »z|'- nzlízi't« * mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
I evsároiinlul is el fognak adatni

Amennyiben az elárverezendő ingé-sá^nkat mások is 
le és í.|iilb>urlaltatták ' azokra kielégítési jog-'t nyertek 
volna jelen árverés a/. 1**1 évi IA t.-ez. 12". § a értői
mében ezek javári i> elrendeltetik.

Kelt N’.uyuiihály. !'.•••*. évi doceiuber h,> Hí.

Fodor József
kir. *»ir sági végrehajtó.

Bérbe vennék
egy 2—300 holdas birtokot.
— Cím e lap kiadóhivatalában. —

.lóbarátaiinnak, ösmeróseimnek és jó
akaróimnak eznton kívánok

BOLDOG ÚJÉVET.
Friedman Mihály.

Igen tiszteli vendégeimnek, jóbarátaiin- 
nak és jóakaróimnak ezúton kiváltok 

boldog újévet.
SUTTER REZSŐ.

/gén tisztelt vevőimnek, jóbarátaim
nak és ösmeróseimnek ezután kívánok 

boldog újévet.
Hándler Miksa.

Ij*en tisztelt vendégeimnek és jóaka
róimnak eznton kívánok 

boldog újévet.
Füredi Manó.

Mélyen tisztelt vevőimnek és jóakaróim
nak ezúton kívánok

BOLDOG ÚJÉVET.
REICH ADOLF, férfi-szabó.

tisztelt vendégeimnek, barátaimnak és 
jóakaróimnak

boldog újévet kivártok.
‘Weinberger Zsigmond.

Mélyen tisztelt vendégeimnek és jóbará
taimnak ezúton kívánok

boldog újévet.
Malatinszky László.

Melyen tisztelt t evőimnek és jóakaróimnak 

boldog újévet 
kívánok. CiAI.h.l IIERMAN,. üveges.

Melyen tisztelt vendégeimnek és jóbará- 
taiinnak ezúton kívánok

boldog újévet.
Markovics üéza.

sz.ám

Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó .íz. 1MM1 évi LX. t.-< z. 1"2 

/.-t értelméboii rzeuiud k .zh rr.« teszi, hogy a budapesti 
\ I. kerületi i (rasbiii’iságnak l'.tn* évi Sp. IX. 22i>1 ,4 hz unu 
vegze.se kia«<tkcztébeu |)r. r<ir<ik Gyula ügyvéd által képvi- 

• t ll. rzka Halász é- Borger javára 417 K 70 I k jár. ereje* 
íz i .">7. évi szeptember li 3" au foganatoaitott kielégít- -i 
végrehajtás utján It foglalt és 2440 koronára becaillt követ- 
k<v.o ingóságok, u. in. bútorok nyilvános árveresen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyniihalyi kir. járánbiróság 1908. 
■VI V. f.30/C> s/.nnii végzé-<- folytán 144 K 7<t f tőkeköve
telés. • nnek 1908. .mg. ’ H. napjától járó 5’/0 kamatai. >/,•/, 
vált-'dij es eddig <-"zeseii »»*» kor. 20 f. biróilag már meg- 
illapit It k ll'tk (trej. tg \ i.'vmih ilyban alperes laka 
■'" '• i i ’it. tartás.r.t 1909 évi január hó 8-ik napjának 

délelőtti II Órája h :nidoíii kmi/.etik es .tlihoz. a venni sz.it, 
-lekozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy .•*« érintett 
ingós ig-.k az 1**1. évi LX. t.c. 107. és 10*. t»'a értelmében 
készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség eseték 
becsár-ni alul K el fog adatni.

Amennyiben az olárverexeudő ingóságokat mások ia 
|e és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
v<dna. jelen árverés az 18*1. évi LX. t.-ez. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Nagymihály. 1'.»o*. de'ember h-> 16. napján.

FODOR JÓZSEF
kir. bir. végrehajtó.

vegze.se
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A Nagymihalyí Gazdasági Bank
Részvény társaság

az életbiztoslt ssal kapcsolatos hetétüzletet 11 - 1,1
vezette és e czélból cgv előkelő élethiztosito társasággal lepett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő: \ belépni *>/ ;tnd<-k »/«> 
kötelezi magát I koronás heti részletek fizetésere. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több résziét 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pőtdij elleneben egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor az I ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival egviitl IIIHO koronára no 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis HMM) koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék az egész 1000 korona ha adéktalanul esedékessé 
V lik. Ha azonban a dijak befizetését I • ev előtt beszüntetne, llgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Belephetnek 20 00 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

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

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvény társaság.
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Jakobovics Ármin ésT estvére
első kassai butorminta-terme és bútor áruháza - —...—

Kassán, Fő-utca 39. (saját házában)
Telefon 171. a székesegyházzal szemben. Telefon 171.

Raktáron tartunk mindig legnagyobb választékú készletet szilárdan dolgozott 
bútorokból minden most használt fában es stylbeti, úgymint: teljes 

háló, ebédlő, uri-szoba es szalonberendezések- 
bői, luxus-, fantasia- és ülőbútorokból, szönyegdivánok. ottoiuánok es 
mindennemű matracokból: úgyszintén elvállalunk mindennemű díszítési és kár
pitos-munkákat is. Továbbá nagy raktárt tartunk szőnyegek és függönyökben. 
ZRalrtár előszóiba, és Iroxijrlxa.Toerexxd.ezéselc'ből.

Szolgáljon továbbá a nagyérdemű közönség becses tudomására, hogy a fötisz- 
tiszteleudö papság, tisztikar, magasabb hivatalnokok és magánosok részére, valamint 
teljes menyasszonyi berendezéseket úgy helyben, mint vidéken 

kedvező fizetési feltételek mellett szállítunk.
Dús raktár mindennemű rézbutarakban.

^pecialistá&medeman^elbőrbutereRban
A n. é. közönségnek figyelmébe a .mijük a most létesített külön osztályt 

tömörfa (m a s s i v) bútorokban 
amennyiben egy elsőrangú umioif.i tmassiv) bútorgyárnak a kizárólagos elárusitását 
illetve képviseletét

Abaujtorna-, Zemplén, Sáros- és Szepesmegyék részére 
átvettük, és ezen kitűnő gyártmányból jutányos árszabás mellett állandó nagy raktárt 
tartunk. Különösen ajánlható ez a tömörfáimtól szállodák, fürdőhelyek és villák beren
dezésére. — Képes árjegyzékkel bérmentve szolgálunk. 5 (i
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Köhögés, rekedtség 
nincs jobb

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

1 doboz 60 fillér.
Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

Kapható Nagymihalyon Szöllösi Sándor és 
Tolvay Imre gyógyszerészeknél.

Szép téli alma
inétertnázsánkéiit 3 2 koronáért kapható 
T1LF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.

Aki valódi angol szövetből 

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

Tisztelettel

Feldmann I. Dávid
Nagyniihály. Kossuth Lajos-utca 28. szám.

értesítés.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

ii. é. hölgyközönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet.
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth L.ij.o-ntca 
-1’ sz. alatt létó Tischler féle házba helyeztem 
át. a melyben francia és angol szabású toiíetleket 
■ I legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

l otór. lo esem leend I. pártfogóim bizalmát 
min.l.-n tckintetlien kiérdemelni és midőn ti n. é. 
hölgy közönség szives pártfogását kérem, vagvok 
kiváló tisztelettel

R. Joseíovits Boris.

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló szer
— - ■ — puha padló számára.
Keil-féie viaszkenucs kémény padló szamára. 
Keil-féle faltér GLASUR' fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihalyon. 
•••••••••M«MMM

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


