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

Közgazdaságunk 1908-ban.
(P. A.) A magyar közgazdaság kró

nikásának sajnos nem jutott valami ked
ves szerepe, amikor az 1908. év közgaz
daságát kell méltatnia. Mert a lefolyt év a 
közgazdaság fejlődésének történelmében 
éppenséggel nem hagyott épületes nyomo- 
kát. A kapkodás, bizonytalanság és siker
telenség a fő jellemvonása.

Az üzleti konjunktúrákat nagyban be
folyásolta a politikai bizonytalanság érzete 
is, amely békót vert az amúgy is félve 
mozgolódó magyar vállalkozási kedvre, hogy 
vállalkozási szellemről már ne is szóljunk, 
amely jobb időkben is csak gyéren és ki
vételesen mutatkozott.

Ha tekintetbe vesszük is az idei jobb 
termést, amely kétségkívül a közepesen 
felülemelkedett és amelynek hozama több, 
mint 40 millió mm. búza volt, nem sza
bad figyelmen kivül hagynunk, a tavalyi 
rósz termést, a készleteknek ezzel arányban

T A R C Z A.
Az öngyilkos.

(Humoreszk.)
Volt nekem egy jó pajtásom, Fülöp Márton. 

De mi csak Marcinak (ismertük. Foglalkozása tisz
tességes bankhivatalnok, ki kötelességeit mindig 
pontosan teljesítette, úgy, hogy fellebbvalói na
gyon szerették s meg is becsülték törekvő szor
galmát.

Már minden úgy indult sorsában, hogy hi
vatalában szép karrierje lesz s barátai jo előre 
dörzsölgették a jövő reménysége fejében tenyerü
ket, mikor majd benyújtandó váltójuk, Fülöp Már
ton igazgató ur elbírálásában értékesithetővé válik.

Ám mind e szép reményeknek Htjába vágott 
egy hangverseny.

Marci barátom, hogv hogy nem, fölolvasást 
tartott mindnyájunk legnagyobb meglepetésére. S 
a hangversenyen belekóstolva a siker gyönyörébe, 
nagyon is sok szabad idejét, most már a múzsa 
szolgálatába szegőd tette.

S a múzsa igen sokszor látogatta meg ihle
tett barátomat.

A rendes saiokas/lal a kavéhazban irodalmi 
központ lön, hol az irodalmi sarjuhajtások meg
hallgatásra találtak.

A vége a dolognak az lett, hogy mindnyá
junk biztatására Marci egvik költői szülöttjét be- 
küldötte egvik napilapnak. 

állott idei apadását úgy, hogy a jobb ter
més révén a bőség még sem jelentkezhe
tett.

A jelzálogüzlet teljes pangása közvi
szonyainkban lelte magyarázatát, amiért is 
a jelzálog-hitelüzlettel foglalkozó intézete
ink működése az 1908. évben a további 
évek eredményéhez képest visszaesést mu
tat.

A jelzáloglevelek tavaly mutatkozott 
veszedelmes visszaözönlése ugyan megszűnt, 
de megszüli a piacnak helytállóan bebizonyí
tott felszívóképessége okán, ami ugyancsak 
megfelelő tőkekötéssel idő- és költségvesz- 
tességgel járt.

A banküzlet, illetve a váltóleszámito- 
lási- és takarékbetét-üzlet terén az 1908. 
évben a gazdasági depresszió okozta bajo
kon kivül egy igen nevezetes és az év 
közgazdasági történetéből is kimagasló ese
ményről itt külön meg kell emlékeznünk.

Ösmeretes a magyar közgazdaság fej
lődését, illetve hányattatását figyelők előtt 
az a sajnálatos körülmény, hogy az 1907. 
év gazdasági romboló válságához még egy 
igen egészségtelen bank politika is szegő
dött, amelyet hatalmas pénzerejével a ma
gyar vállalkozás rovására az Osztrák-Ma- 
gyar-Bank inaugurált és amely a hirtelen 
történt erős és megokolatlanul szigorú hi- 
tehnegszoritásokban csúcsosodott ki. Ugyan
ennek az előző év végéről megindult bank-

Szivdobogva vártuk a lap másnapi számát. 
Mindannyian nteg voltunk győződve arról, hogy 
Marci müvét üdvriadallal fogadja a szerkesztőség, 
öt magát pedig azonnal, legalább is a Kisfaludy- 
társaság azon tagságával kínálják meg. melyet 
hirtelen felbukkanó tüneményes irói tehetségeknek 
tartanak fenn már oly légen.

Ám várakozásunkban alaposan csalatkoztunk. 
A lap rövidesen, de annál velősebben azt üzente, 
hogy miután tárcaírókkal szerződéses viszonyban 
áll, kik a lapot a szükséges irodalmi termékekkel 
ellátják, idegennek e fajta cikkeit nem használ
hatják.

Sebaj, oda se neki, — vigasztaltuk Mar
cit. Ez tisztára véletlen. Ha a lapnak nem volna 
szerződése az írókkal, úgy bizonyára örömujjon
gással fogadta volna müvedet. így más lápnál 
kell próbálkoznunk. No igen próbálkoznunk, mert 
Marci ügyét valamennyien magunkévá tettük.

Még aznap beküldötte egy általunk felülmúl- 
hatatlannak vélt munkáját egy más lapnak.

Ez a lap csupán kedden küld szerkesztői 
üzeneteket. Hogy miért éppen kedden, azt nem 
Indítók megmondani. Nyilván, hogy a szegény 
;rók türelmét a végsőig feszítsék. Vágj talán a 
szerkesztő vasárnapi szórakozásnak tartja fenn a 
beérkező kéziratok elolvasását.

Alig bírtuk a keddi napot bevárni. Most már 
holtbizonyosra vettük barátunk diadalát. De hogyis
ne, mikor azt a tárcáját küldött be. a melyen 
meg a legkérgesebb szivii tagja is asztalunknak 
elszontyorodolt, oly meghatóan irta meg azt Marci. 

hitel megszorítási végzetes politikának lett 
az eredménye egy nálunk eddig ismeretlen 
csodabogár, amelyet a „bankkartel" név 
alatt ismert meg Magyarország köz
gazdasági világa és amelynek célja : a pénz 
megdrágítása, a leszámítolási összegek kor
látozása. a betétkamatláb leszállítása és 
mindezekre nézve pedig egyöntetű eljárása 
volt.

Ilyen körülmények között nagyobb ipari 
alapításokról az 1908. évben alig eshetett 
szó. Az önmagával és a viszonyokkal küz- 
ködő, birkózó magyar tőkének szomorú 
végzete egyelőre ez.

Amilyen nehéz és súlyos bajokat ho
zott átvitelként az 1907. gazdasági válsá
gos esztendő, mintegy kiküszöbölendő nyű
gül az elmúlt és gazdasági mozgásában 
fentebb (ismertetett 1908. évnek, épen olyan 
talán súlyosabb nyűggel terhelte meg az
1908. év utója ezt a most ránk köszöntő 
gazdasági uj évet is.

Nagy gazdasági evolúciók és forron
gások mélie volt az 1908. év, amelyre bi
zonyos remegéssel kell visszatekintenünk 
és bizakodással kell megállnunk az 1909. 
év mesgyéjén, hogy a nemzet sáfárjai nagy 
és nemzetalkotó fontos gazdasági érdeke
inket pillanatnyi politikai sikerek kedvéért 
el ne alkudják. Vájjon igy lesz-e ?

Nem lenne teljes az elmúlt évnek ek
ként változatosan rajzolt közgazdasági tör-

A keddi szerkesztői üzenet lesújtó hatással 
volt reánk.

Ha ön azt hiszi, hogy múlt századbeli ro
mantikus limonádéjával a mi olvasó közönségünk 
eletet besavanyítja, akkor ön egy szörnyű tévedés 
sajnálatraméltó áldozata. Tetszett volna ötven esz
tendővel születni, akkor talán lett volna olvasó 
publikuma a „Szivfutár" vagy a „Postakürt" ha 
sálijain.

E szörnyű üzenet rettenetesen feltüzelte asz
talunk harciasabb elemeit. Már azon vitatkoztunk, 
ki verekedjen meg barátunk helyett a lap felelős 
szerkesztőjével, a midőn én uj ajánlattal próbál
tam lecsillapítani a felbőszült kedélyeket.

— Próbáljunk meg még egyet. Küldje be 
Marci egy hosszabb novelláját, például „Az álom
látó" címűt egy hetilaphoz, várjuk meg annak a 
feleletét s további intézkedéseinket függesszük fel 
addigra.

Az eszme tetszésre talált s a kardok egy 
hétre visszakerültek hüvelyükbe.

A novella beküldetett.
Szombat délután majd lehúztuk a főpincért, 

ebelasztingba bujtatott vékony lábairól.
— Kérem „A hónapot."

Ide adja nekem I
— Hiszen ez a múlt heti. Sivitottuk feléje.
\ égre megjött a lap. Mint felbőszült «ioux 

indiánok vad csapatja, úgy vetettük magunkat . 
hetilapra. Ujjainkkal vágtuk fel. mert nem volt 
türelmünk késsel felmetszeni. 
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ténete ha egykét szóval nem méltatnók a 
szociális törvénykezés munkáját.

A muukásbiztositás reformja újabb 
reformra szorult, az ipartörvény tervezet 
most átdolgozás alatt van és januárban uj 
ankét elé kerül, amely után hat vagy hét 
törvényjavaslat készül majd belőle.

Nagy problémák megoldása előtt állunk 
és a nemzet minden hű fia jobb remé
nyekkel eltelve várja egyúttal jobb boldo
gulását is itt e hazában.

^Megvan a telefon ! 
Márciusban beszélhetünk is! 

Halló! Halló!
Ki beszél ?
A Felső-Zemplén szerkesztősége.
S ott ?
A Felső-Zemplén olvasó közönsége 

hallgatja a szerkesztőség mondani valóit.. .
Helyes, tehát méltóztassanak bennün

ket meghallgatni. Nagy örömmel adjuk 
olvasóinknak s általában városunk közön
ségének tudomására, hogy amiért oly so
kat küzdött a „Felső-Zemplén," a nagy mi- 
hályi telefonhálózat az 1909. évi költség
vetés első tételeként szerepel s hogy már- 
cziusig tényleg fel is fog állíttatni, ebben 
az érdem oroszlán része városunk agilis 
főbiráját. Walkovszky Bélát illeti meg. aki 
már is napok óta hordoztatja a kassai 
posta- és táviró igazgatóságtól leküldött 
jelentkezési iveket, amelyen eddig - amint 
értesülünk — 30 előfizető jelentkezett.

Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal 
városunk lakosait a szükséges utasítások
kal ellátni, a melyek a következők: A je
lentkezés kötelezőnek tekintetik addig is, 
inig a szabályszerű „kötelező nyilatkoza"- 
tot 1 koronás okmány bélyeggel felszerelve, 
két férfi tanú előttemezése mellett a távbe
szélő állomás berendezése előtt kiállítják és 
aláírják. A jelentkezett és a gyűjtőivel alá
irt előfizető köteles lesz a részére beren
dezendő távbeszélő állomás üzembe helye
zése napjától számítva legalább egy évig 
megtartani és a használatáért megállapított 
évi előfizetési dijat elóleges havi részletek
ben megfizetni. Az évi előfizetési dij a kö
vetkező: magánosok részére 120 korona;

A szerkesztői üzenet ott ragyogott. Egy sor
ban benne toll barátunk halálos ítélete.

— „Az álomlátó" nem közölhető.
— Ez lehetetlen! El sem olvasták, — zú

gott fel az egész asztal.
— Mi is értünk elvégre valamit az iroda

lomhoz I
— Talán csak nem vagyunk valamennyien 

trottlik ? — ezt én mondtam, hogy ily nagy te
hetséget hagyjunk ismeretlenül elpusztulni.

Csendesen üldögéltünk, lehorgasztott fejjel, 
szótlanul, szomorúan.

Végre jogász barátunknak felcsillant amúgy- 
is fényes ábrázata.

— Heuréka! Megvan! kiáltott fii vígan,
— Mi az. mi van meg ? hangzott feléje.
— Megvan a recept, mely szerint Marcit 

jeles Íróvá teltetjük.
S aztán előadta tervét.
Másnap a Dunaparton, nem messze a v as- 

uti összekötő Ilidtől egy felöltőt, sétapálcát s ka
lapot találtak, ez utóbbiban levelet, mely a rend
őrségnek volt címezve.

A rendőrségen felbontottak e levelet, csak 
pár sor volt benne.

Mit ér az élet, ha céltalan, ha a tehetséget 
önző érdekek elnyomják. Mit ér az élet, ha az 
ideálok utáni törekvésnek útját szegik avatatlan 
kezek. Marci.

A rendőrségen kutatni kezdtek, hogy ki le
het a levél írója. A rendőri sajtóiroda pedig ki
adta a kommünikét, hogy ma reggel hajnaltajban 

állami, törvény hatósági, községi és egy
házi hatóságok részére 60 kor.; egyletek, 
társaskörök, vendéglők, kávéházak részére 
180 korona.

A város külterületén lakó előfizetők a 
fentebbi díjon felül, a belterület határvo
nalától az előfizető állomásáig terjedő táv
beszélő vonal minden kilométere, vagy ki
lométerrésze után még évi ‘24 koronát fi
zetnek. Megjegyzendő még, hogy a nagy- 
mihályi előfizetők külön dijak fizetése mel
lett a helyközi távbeszélő forgalomban is 
részt vehetnek.

VEGYES HÍREK
— Kinevezések. Mint értesülünk, a gróf 

Sztáray-ii\e uradalomban több tisztviselőnek az 
újév kellemesen köszöntött be. Kineveztettek 
ugyanis Pulchart Miksa főerdészszé, Tóth Zsig- 
mond kezelő tisztté és Magyar Jenő segédtisztté. 
Gratulálunk a jól megérdemelt előléptetésekhez.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Gyulaira Szilvási Malvin mocsári áll. 
elemi iskolai tanítónőt a francfeldi, Reif János 
nagyberezsnyei áll. elemi iskolai tanítót a mocsári 
állami elemi iskolához áthelyezte.

— A kassai ügyvédi kamara közhírré te
szi, hogy Dr. Holló Andor ügy véd irodáját Sá
toraljaújhely ben megnyitotta.

A műkedvelők táncestélye. Nagyon kid- ’ 
vés és úgy anyagilag mint erkölcsileg igen fénye
sen sikerült táncestélyt rendezett f. hó 2-án az 
„Aranybika" szálló dísztermében a nagymihályi 
műkedvelő társaság, igen kellemesen fog rá vissza
emlékezni bizonyara mindenki, a ki ott volt és 
csak sajnálhatja távolmaradását az, akit a körül
mények távol tartottak a mulatságtól. Sajnos, hogy 
a varosunkban legutóbb előfordult sok gyászeset 
számosokat tartott vissza, mégis szép társaság 
gyűlt egybe. A mulatság már a tombolajáték miatt 
is igen érdekes és kedélyes volt. A tiszta jövede
lem 61 K 52 fillér volt, mely összeg a korcsolya 
pálya költségeire használtatott fel. Felülfizettek : 
l.andesman Vilmos, Orosz Ignácz 4 4 koronát.
Dr. Holló Andor 3 koronát, Kiéin Menyhét t, Mi- 
halik Jenő 2—-2 koronát.

Sylvester estélyek. Mégis csak igaza 
van a filozófusnak abban, hogy okos ember nem 
fél a Italaitól, legfeljebb csak az akaratja tiltako
zik az ellen. Hogyne volna igaza, mikor az em
berek örömmel ülik meg az év utolsó napját 
csak azért, hogy az ujev első perceben örvendez- | 
zenek egymásnak és az életnek ; üdvözöljék az uj i 
évet, amely pedig egy évvel közelebb viszi őket I 
a sirhoz.. Csak azért is fittyet hánynak a halálnak.

egy eddig ismeretlen férfiú, kideríthetetlen okból 
a vasúti összekötő hídnál a Dunába vetette ma
gát. Kabátja zsebében F. M. monogramm van 
behimezve. Mig kalapjában levél volt s itt közöl
ték a levél tartalmát.

Még aznap jelentés érkezett a banktól a rend
őrséghez, hogy Fülöp Márton hivatalnok nyolez 
napi szabadságot kért s hogy azóta eltűnt a fő
városból. Barátai véleménye szerint az öngyilkos 
nem lehet más, mint ö. Kétségbeesett tettére pe
dig az vihette, hogy tehetségét az irodalmi kö
rök nem akarták méltányolni. A pénztár külön
ben rendben találtatott.

Másnap az összes újságok hozták a hírt, 
hogy Fülöp Márton tehetséges fiatal Író tragikus 
veget vetett eleiének. A feletti bánatában, hogy 
sajnos, elég ko án nem ismerték fel tehetségét, a 
Dunába letette magát.

Az a lap, a mely szerződéses viszonyban 
állt az írókkal, minden szerződése ellenére tárca
rovatában garmondszedésben hozta Marci bekül
dött tárcacikké . Csillag alatt pedig a szerkesztő 
következő megjegyzését olvashatták :

,.A tragikus véget ért tehetséges fiatal iró 
utolsó kézirata."

A másik lap pedig, amely ötven esztendő
vel szerette volna látni Marci barátunk születését, 
eltekintve savanyító hatásától, közölte romantikus 
limonádéját. S mig csillag alatt megjegyezte, hogy 
ez a korán elhunyt nagytehetségii iró egyik leg
jobb novellája, addig azt sem mulasztá el felem
lítem, hogy a kéziratot épen öngyilkosságának 

mondván „Soh'se halunk meg." Így örvendezettek 
városunkban is az elmúlt Sylvester estén azok a 
boldog halandók, akiknek még elég életerejük van 
a boros poharat felemelni, vagy pedig a legújabb 
táncfigurákat is ellejteni. Ezen nagy örömünnepek 
között kettő volt a legkiemelkedőbb. Egyik a „Kos," 
másik az „Aranybika" éttermében. A „Kos"-baii 
a Kaszinó rendezett hivatalosan Sylvester estélyt 
s mondhatjuk, igen kedves és fesztelen lefolyású 
összejövetelt. Bár gyászeset miatt sok, ismert csa
ládot hiányozni láttunk, de azért ott volt városunk 
értelmiségének színe, java. A fiatalság meg külö
nösen szép számban, még vidékről is. Kedélyesen 
ropták a táncot Miklós Jancsi zenekarának into- 
nálására, egészen a hajnali órákig. A kedélyek 
emelkedését Füredi Manó vendéglős mozditá elő 
kitűnő italaival és ízletes ételeivel. Bizonyára ked
vesen fi gnak e mulatságra visszaemlékezni úgy a 
megjelent úrasszonyok és urleányok, mint a férfiak.

Az „Aranybika" is kitett ám magáért, sőt itt 
éjiéikor még malacsivitás is reszketteté meg a le
vegőt, a jelenlevő szépszámú közönség nagy örömére 
Később a malac visítását a jókedvű társaság éneke 
és zene pótolta., aminek létrehozásában minden
esetre jelentékeny része volt az Aranybika kitűnő 
ételeinek és italainak. Dicséret illeti egyúttal a le
leményes főrendezőt Sutter Rezsőt.

A nagymihályi általános ipartestület 
f. hó 9-én. azaz szombaton este tartja tánczesté- 
lyét az „Aranybika" szálló dísztermében. A ki 
volt már az ipartestület ilyen mulatságán, az már 
előre is tudja, hogy mily látogatott, kedélyes szo
kott ez lenni. Kezeskedik erről az elnökség és az 
elöljáróság. Azt hisszük mi is, hogy egyike lesz 
ez az idei farsang leglátogatottabb mulatságának. 
A belépési dij is csekély, úgy hogy ez sem igen 
tarthat vissza senkit sem.

A Szabad Lyceum f. hó 17-én vasárnap 
délután 3 órakor tartja meg első előadását az 
„Aranybika" dísztermében. Felolvasnak: Makay 
István tanár: „A repülésről" és Oremsperger Ernő 
tanár: „A perspektíváról." Megjegyzendő, hogy a 
lapunk egyik előző számában közölt műsoron némi 
változás történik, részben az előadók neveiben, 
részben az előadások címeiben. Egyébként úgy az 
előadások neve, mint az előadás címe mindig előre 
közölve lesz.

Nöegyleti bál. A nagymihályi izr. nő
egylet 1909. február hó 6-án az „Aranybika" szálló 
dísztermében kabarettel egybekötött táncestélyt 
rendez. A nagyszabásúnak ígérkező hangversenyen 
városunk intelligens fiatalsága nagy számban fog 
részt venni.

Esküvő. Hiau Samu, a „Hattyú" gőz- 
mosó-intézet tulajdonosa, f. hó 24-én tartja eskü
vőjét Nyíregyházán Stern Rosália kiasaszonynyal.

napján küldötte be a szerkesztőségünknek. Belül 
a lapban pedig azon kesergett, hogy ily nagy te
hetségnek kora halála minő megbecsülhetetlen 
kárára van irodalmunknak.

A „Hónap" másnap megjelent száma ter
mészetesen szintén közölhetőnek vélte most már 
a „Az álomlátó" című novellát, sőt egyik króni
káját a korán elhunyt iró emlékének szentelte.

Marci barátunk tehát egyszeribe híres iró 
lett.

Harmad lapra lelkendezve állított be a szer
kesztőségekhez. jelintve hogy esze ágában sem 
volt magát elemészten , sőt ellenkezőleg vígan 
mulatott egyik rokonánál Erdély ben, midőn a ké
sőn érkezett lapok a szomorú hirt meghozták.

Csakhogy mar késő volt. Fülöp Márton ne
vét az egész ország visszahangozta. Egy tévedés 
híres Íróvá tette.

A lapok örömmel hozták a hirt, hogy Fü
löp Márton kiváló iró él és a legjobb egészség
nek örvend. Nem mulasztották el szellemesen 
hozzáfűzni, hogy hosszú életre lehet kilátása, mint 
a kinek holt hírét keltik.

Marci pedig boldogan válogatott a lapoktól 
beérkező fényesebbnél-fényesebb ajánlatok közül.

A felöltő, bot és kalap tulajdonosát pedig a 
rendőrségnek nem sikerült a mai napig sem ki
fürkésznie, valamint a levél Íróját sem, melyet a 
vasúti összekötő hídnál találtak.

Pallos Árpád.



- A polgári Iskola concertje február hó 
1-én lesz. A próbák már nagyban folynak Pa//ér 
Klára és Fáy Borbála polg. isk. tanárnők veze
tése mellett. Az ének és zene számokat pedig 
Kinin Sándor ének és zenetanár készíti elő szép 
sikertel. Hallván a nagy próbákat, valóban meg
lepődtünk, hogy ilyen fiatal leányokkal és fiuk
kal oly szép eredményt lehet felmutatni. A leány
szereplők úgy játszanak, mint valami kis prima
donnák. A programul egyébként ismét bővült, 
amennyiben humoros felolvasás is lesz. Ezenkívül 
gitározni is fog egyik művész. Remélhető, hogy 
jövő számunkban már a program inof leadhatjuk, 
amelyet nagy körültekintéssel és a jövőbe vetett 
nagy reménnyel és bizodalommal állít össze Csői- 
hik llár igazgató, az intézet föpatronusa.

Helyreigazítás Lapunk legutóbbi szá
mában Szállási Sándor gyógyszerész adománya 
„újévi üdvözlet megváltása" helyett koszorú meg
váltásnak volt jelezve. E tévedést ezennel helyre
igazítjuk.

A nagytnihályi ifjúsági egyesület 1909. 
évi január hó 16-án az „Aranybika" szálló dísz
termében saját alapja javára műkedvelői előadás
sal egybekötött zártkörű táncvigalmat rendez. — 
Helyárak : Oldalszék és 1.—IV. sor 2 kor., a többi 
sorok 1 kor. 61) fill., állóhely 1 kor. 20 fillér, kar
zat 60 fillér. Jegyek előre válthatók Landesman 
B. könyvkereskedésében. Kezdete este fél 8 óra
kor. I'elülfizetések köszönettel fogadtatnak és hír
lapikig nyugtáztatnak. A meghívók kívánatra elö- 
mutatandók. Színre kerül : „A brezováczi hős." 
Eredeti bohózat 3 felvonásban. Írták : Guthi Soma 
és Rákosi Viktor. Rendező : Singer Mátyás. Az 
előadás előtt és után az ifjúsági dalárda népda
lokat énekel.

— A rendőrség figyelmébe. „Esik a hó, 
csúszik a szán" mondja a népdal. Szép nóta ez 
mindenesetre, még szebb azoknak, akik csörgés 
szánkóban ülve élvezik a tél szépségét. Haj, de 
nem mindenkinek van ez módjában s igy csak 
gyalogszerrel az aszfalton járva-kelve nézhetik bol
dogabb embertársaikat. Még ez azonban nem 
volna olyan nagy baj. csak legalább biztossággal 
lehetne itt lépkedni. De egyik lépésnél magasan 
emelkedő hótömegbe lépünk, a másik percben pe
dig már egy síkos völgyet érzünk lábunk alatt, 
amelyen nagy dicsőség el nem esni. Kérjük a rend
őrséget, hogy vagy takarittassa el az aszfaltról a 
hó és jégtömeget rendesen, vagy lássa el a város 
lakóit, vagyoni, továbbá nemzetiségi és vallásfele
kezeti különbség nélkül jégpatkóval, avagy hócipő
vel. Igy talán még járni is lehet nálunk.

Köszönet nyilvánítás. Mindazoknak, kik 
szegénysorsu izraelita tanulók felruházására szánt 
gyűjtésemhez hozzájárultak és lehetővé tették, hogy 
az összegyűjtött 148 kor. 30 fillérből 20 szegény 
gyermeket részint lábbelivel, részint meleg ruhá
val elláthattam — első sorban a hely beli izraelita 
nöegyletnek, mely szives volt engem ebbeli mun
kámban az anyagiakon kívül erkölcsileg is támo
gatni — ezúton mély köszönetemet fejezem ki.

Singer Mátyás.
Vidéki hírlapirodalom. Az Ungváron 

megjelenő „Ung" újévtől kezdve hetenként kétszer 
jelen meg. A lap most lép 47-ik évfolyamába. 
Eelelös szerkesztője Bánóczy Béla vármegyei fő
jegyző, segédszerkesztője Deák Gyula polg. isk. 
igazgató

— A borbélyok és a vasárnapi munka
szünet. A kereskedelmi miniszter 103669. számú 
döntése szerint a borbély 12 órakor köteles abba 
hagyni munkáját. Eszerint akit 12 óra előtt öt 
perccel előbb beszappanoznak, pont 12 órakor 
beszappanozott arccal, félig nyírott hajjal távoz- 
hatik majd a borbélytól, ha akar, ha nem.

A villanytelep közli fogyasztóival, hogy 
városi inspektiós szerelője lakása most mar Deák
tér lő szám alatt van, a hol a későbbi esti órák
ban történt rövidzárlatok jelzendök.

— Itt a hideg tél és vele a hurutok ideje, 
melyeknek különösen azok vannak kitéve, akik a 
légzőszervek chronikus megbetegedéseiben szen
vednek. Akik nincsenek abban a kellemes helyzet
ben, hogy az enyhe délvidéket felkeressék, hasz
náljanak „Sirolin-Roche"-et, melynek hosszabb vé
tele felette ajánlatos, mert kevesbíti a köpetet, 
szárítja a légzőszerveket és előmozdítja az étvá

gyat. Mindennemű hurutban szenvedők részére 
valóságos mentőszer. Kapható a gyógyszertárak
ban.

A család részére legszebb és legértéke
sebb újévi ajándék egy életbiztosítási kötvény ! 
A „Duna" biztosító társaság \ . J. R. táblázata a 
következő előnyöket nyújtja: Uérés vagy elhalá
lozás eseten a biztosított összeg azonnal válik ese
dékessé, munkaképtelenség esetén pedig megszű
nik a díjfizetés es a biztosított fel 5 usque 10 szá
zalék évi jaradek ékezetébe lép. Bővebb felvilá
gosítással szívesen szolgál Balázs Lajos csemege
kereskedő. a „Duna" biztosító társaság ügynöke 
Xagymiháhon.

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. I la e névre „RLIIIY" figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk C»0 fillérért, még pedig egy kedvelt regi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és hu- 
rutos bántalmak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RÉTHY" név.

í O koronát takarit meg mindenki, aki öl-1 VJ tönyeit RE1CH ADOLF férfi-szabónál 
Nagy mihályon készitteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség. —

V. P. (Helyben). Köszönjük az értesítést, noha 
negatív eredménnyel járt. De megvolt a jó akarat 
s ez a fö. A többi a kiadóhivatalhoz tartozik s 
tisztán technikai dolog.

Többeknek (Helyben). Méltóztassanak figye
lemmel olvasni lapunkat, mert a jelzett dologban 
nem hibás. Nem is volt közölve annak az előállás
nak a datuma s igy nagyon természetesen nem 
is tartatott meg. A legközelebbi, illetve a legelső
nek datuma lapunk mai számában olvasható.

Nyell'észkedö (Helyben). Hogy, hagy, megy, 
hegy, kegy, begy, elegy stb. egyszerűen ,.gy“-vel 
Írandó. De már meggy gyümölcsöt jelent, tehát 
rossz iul irta szive választottjának, hogy : 

Olyan leány nincs csak eggy 
Mint a kinek e lap meggy.

Hoggy szakadjon magára t’ggy heggy. 
Több levélre a jövő számban.

eelelös szerkesztő :

Dr. kállai József.

Hirdetések.
3 szobás udvari lakás

mellékhelyiségekkel,
a Sulyovszky-utcá-

konyhával, 
kert-részszel 
bán (Horváth-féle ház) azonnal 
kiadó. Közelebbi felvilágosítás a 
kiadóhivatalban. . —

ÉRTESÍTÉS
Van szerencsém a t. kölgy közönség szives 

tudomására adni, hogy 

varrodámat
a gör. kath. templommal szemben lévő V irág Pé
ter álla mi tanító ur házába helyeztem át. ahol a 
inai kor igényéinek megfelelően mindennemű itöi- 
ésgyermekruhát, menyasszonyi kelengyét, kosztüm
ruhákat és minden e szakba vágó munkákat a leg
pontosabban készítek.

Január hó l-étől kezdve egészen április hó 
végéig minden ruha készítése 5 6 koronával 
olcsóbb.

Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, 
vagyok kiváló tisztelettel

Szojcher Hermán.

1907. V. 249/6.

Árverési hirdetmény.
Alólirott bir. kiküldött mint végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy llerskovics Henrik nagy- 
mihályi lakos végrehajtatónak meg nem nevezett 
vehéci lakos legreh. szenvedett elleni 176 K 54 f. 
toké es jár. iránti végrehajtási ügyében végrehaj
tást szenvedettnél lefoglalt s 782 koronára becsült 
2 darab ló. több rendbeli szobabútor, 1 drb szecs
kavágó stbiböl álló ingóságok nyilvános bírói árve
résen eladatnak s árverési határidőül 1909. január 
hó 15 Ik napjának délután 2 órája Vehéc köz
ségébe végrehajtást szenvedett lakásához kitüzetik 
s ahhoz a venni szándékozok ezennel meghivatnak.

Kelt Varannón 1908. évi december hó 26-án.
Sztankó László, kir. jb. irodatiszt 

mint kik. végrehajtó.

mint telek-

3094/1908.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagytnihályi kir. járásbíróság 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Feuerstein Ab-
rahám végrehajtatónak Moskovits Áron végrehaj
tást szenvedő elleni 1400 korona tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi 
kir. járásbíróság területen levő a szalóki 44 számú 
tjkvbcn Moskovits Arim vght. szenvedő jogutódai 
B 2 5 sorsz. a. Moskovits Abrahám, Feuerstein
Abrahámne szül. Moskovits Rebeka. Moskovits 
lankel es Moskovits Sámuel nevén álló AXl—2 
sor 68 hrsz. a. illetve 1007 hrsz. a. felvett belső
ség illetve „za velyiku" dülobeli szántóföld, tehát 
az egész jószágtest 13856 kor. 50 fill. utóajánlati 
áron kezdődően az árverést elrendelte és hogy a 
lenti bb megjelölt ingatlanok az 1909 évi január 
hó 27-én délelőtt 9 órakor Szalók község tárájának 
házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni 
fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 „-át vagyis 315 K 70 fillért készpénz
ben, vagy az 1881 IX. te. 42§-aban jelzett árfolyam
mal számittott és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. alatt kelt igazságügyi min. rendelet 8-ik 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban akikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Vevő a Vb. 25 §. esetében e §. értelmében 
tartozik a bánatpénzt az Ígért ár 10°/0-ig nyomban 
kiegészíteni, mert ellenkező esetben Ígérete figyel
men kívül marad s az ái verésben részt nem vehet.

Az ingatlanok a megállapított kikiáltási ár 
%-nál alacsonyabb áron eladatni nem fognak. 
Silber Leopold korábbi vevőre a vb. törvény 185, 
18(i §-ai irányadók.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi- 
hályban 1908. évi december hó 21-én.

Garblnszky, kir. járásbíro.

= Csakis saját termésű = 

vinnai boraimat
Asztali bor . literenként 35 kr.
Vörös bor . 45 kr.
Muskotály . . „ 50 kr.
Asszú . „ 1 frt 50 kr.
U*- 50 literen felül árengedmény.

5 52 W1DDER BÉLA.
■ ■1-----------------------------------■

Jelapritott tűzifa
IM liléiéi mázsánként 2 koronáért MB

Porosz kőszén
■BB niéterinázsánként 4 koronáért BBB 
— = házhoz szállít------=

Hosenwasser Mór Nagymihály.

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



ITr.A Nagymihalyi Gazdasági Bank
Részvény társaság 

az életbiztosit ssal kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő: A belépni szándékozó 
kötelezi magát 1 koronás heti részletek fizetésere. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több résziét 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az I ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 1000 koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 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 15 évelőit beszüntetné, Úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 00 évig terjedi) életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit Is jegyezhet.

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

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihalyi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

....... -.........  Eí

{□)

Földbirtokosok lioVclincbc!
A FRANCK HENRIK FIAI féle kassai pótkávé-gyár igazga

tósága a mezőgazdáknak a cikória gyökér termesztései is ajánlja 
a vetésforgóba bevenni.

A CZ I K Ó R I A
(katáng gyökér — cichorium inthybus)

mely őszi szántást kíván, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti 
művelésnek szánt talajt még tél előtt előkészíttetni. — A nyeis 
anyag 1909. évben métermázsánként 4 K 10 fill. árban 3% súly- 
levonáxsal Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 3 K 70 f 
ár mellett Töketerebes és Nagymihalyi állomáson vétetik át és 
azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1908. november 30-án.

FRANCK HENRIK FIAI.

Jakobovics Ármin ésT estvére
első kassai butorminta-terme és bútor áruháza — —

Kassán, Fö-utca 39. (^aját házában)
Telefon 171. a székesegyházzal szemben. Telefon 171.

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

háló, ebédlő, uri-szoba és szalonberendezések- 
bői, luxus-, fantasia- ea ülőbútorokból, azönyegdivánok, ottománok és 
mindennemű matracokból: úgyszintén elvállalunk mindennemű díszítési és kár
pitos-munkákat is. Továbbá nagy raktárt tartunk szőnyegek és függönyökben 
2Ra1ctár előszoba és l^on^lxa'berend.ezéselsToQl.

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

kedvező fizetési feltételek mellett szállítunk.
/)//.* raktár Hiindenneinil rézbutorokban.

SpecialisláfimedcrnanijelbérbulereKban
A n. é k.,z :.svgnvk figyelmébe ajánljuk a most létesített külön osztályt

jr z ■ k ■ ■ ■ ■tömörfa (m a s s i v) bútorokban, 
amr.'ii\ib< cgv r.mgu tömörfa (massiv) 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 tömörfabutor szállodák, fürdőhelyek és villák beren
dezésére. Képes árjegyzékkel bérmentve szolgálunk.

x;

*
. ■
X

♦
X

2

’A’
25

25
7

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a —1

Réthy Xi 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 Nagymihályon Szöllösi Sándor és 
Tolvay Imre gyógyszerészeknél.

Szép téli alma
niéterniázsánként 3 2 koronáért kapható 
TILF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.
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Aki valódi angol szövetből 

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

Tisztelettel 

feldmanq I- Dávid 
Nagyinihály. Kossuth Lajos-utca 28. szám.

értesítés.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

n. é. hölgyközönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet.
Ungvárról Nagytnihályha, a Kossuth l.ijos-ntia 

alatt lévő Tlschler féle házba helyeztem 
át, a méhben francia és angol szabású toiíetieket I 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

l őtörektesem leeml t. pártfogóim bizalmát I 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgy közönség szives pártfogását kérem, vágtok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovits Boris.

K e i l-l a k k
legkitűnőbb mázoló szer --------- ---
- - ■-----------~ puha padló számára.
Keil-féie viaszkenöcs kémény padló számára. 
Keil-fele feltúr GLASUR* fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arar.y-fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


