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A vidéki pénzintézetek és az 
állam.

Újra megnyitotta az állam erszényét 
és átutalt a budapesti tőkeerős pénzinté
zeteknek vagy 17 milliót betétként. I logv 
az átutalás azzal a kikötéssel történt-e, hogy 
annak egy része vidéki pénzintézetnek jut
tatandó, nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy ezen 
horribilis összeg után az állam 4%-os kamatot 
kötött ki magának és azt is tudjuk, hogy a 
vidéki intézetek, ezen betét dacára ma 
sem kapnak többet a resztringált Intelnél 
és azt sem olcsóbban, mint 7,/t--8*/» %-os 
áron. Az állam közbelépése ezek szerint 
a vidékre nézve semmiféle előnnyel nem 
járt, sőt egész határozottan tudjuk, hogy 
egy kisebb vidéki pénzintézet, mely fize
tési zavarokkal küzd és melynek érdeké
ben protektorok az államnál kijárták, hogy 
100.000 korona fedezésére bocsátassék, ezt 
az összeget ma sem kapta meg, való
színűleg meg sem fogja kapni, ugyanis 
mint a „Magyar Pénzügy," a pénzintéze
tek lapja Írja — az állam ezen 100.000 
koronát egy nagy központi banknál utal
ványozta ki részére. A bank azonban, mely 
a 100.000 koronáért az államnak felel, ez 
összeget csakis úgy volt hajlandó a hullá
mokkal küzdő pénzintézetnek kiutalvá
nyozni, ha az általa megnevezett vidéki 
nagyobb pénzintézet ezen összegért a ke-

T ARCZA.
Képek Olaszhonból.

— Úti rajzok és tanulmányok. —
Irta : Darabánt András. 5

A ilotn előtt van a domtér, a milánói élet 
középpontja, egyike a legnagyobb tereknek, me
lyet északról és délről palotaszerii csarnokok övez
nek körül.

Ennek megtekintése után villamoson a Santa 
Mária déllé Grazié gótstilii dominikánus temp
lomba mentünk. E templomnak különösen szép 
a portaléja és a chorus. Amint a templomból 
kijövünk, a kolostorba érünk. Szép az egyik ko
lostorudvar, mely Bramahte müve. Legnagyobb 
nevezetessége a kolostor ebédlőjében Lionardo da 
Vinci „Utolsó vacsorája."

Lionardó leghíresebb festömüve ez, melyet 
olajfestékkel festett falra 1499-ben. Ma már csak 
egy fájdalmas érzést keltő rom ; azzá lett a fal 
kiszivárgó nedvessége és a szerencsétlen javítások 
és átfestések által: belőle alig láthatunk egyebet, 
mint az alakok körrajzait s a világosság és sötét
ség általános elosztását.

Lionardo azt a pillanatot ábrázolja, midőn 
Krisztus azt mondja : „Egv köziiletek elárul engem." 
Gyönyörűen ir erről Goethe esztétikai fejtegeté
sében.

Lionardó da Vinci korának legszebb, legerő
teljesebb, legkitűnőbb férfiai közé tartozott. Ekés
szólását hasonlónak mondják Ciceróéhoz, játékát 
vonóhangszereken és lanton, művészetét a rögtö
nözött dalokban elragad inak. Kitűnő verseket irt. 
Festményei és rajzai négyszáz év óta szolgálnak a 

zességet elvállalja, amint ezen nagyobb 
intézet természetesen megtagadott, mert 
számolva a jelenlegi pénzszűkével és azzal, 
hogy a fővárosi bank ezen összeget csakis 
a napi kamat mellett fogja rendelkezésre 
bocsájtani, nem akart a megszorult inté
zettől uzsorakamatot szedni és mert akkor, 
amikor ezen összegre a banknak jó, nem 
látta be, hogy közvetlenül az államnak 
miért volna rossz. Vagyis nem látta indo
koltnak közvetlen mellőzését akkor, amikor 
közvetve felkeresik.

Ez az állami támogatás! Most, mikor 
a külföld összes pénzforrásait előttünk el
zárta, amikor a budapesti piac sohasem 
hallott árakat kér, most az állam, mely 
kérkedik vele, hogy 17 millió felesleg fe
lett rendelkezik, ahelyett, hogy alkalmas 
módon valamit a vidéknek is rendelkezé
sére bocsátana, elhelyezi pénzeit kizárólag 
azokba a tőkeerős pénzintézetekbe, melyek 
erre nincsenek feltétlenül utalva és melye
ket a folyton rosszabodó pénzviszonyok
kal szemben sem ért valami meglepetés. 
Mit látunk tehát ebből az állami eljárás
ból ? Nem láthatunk egyebet, mint azt az 
igyekezetét, hogy a vidék pusztuljon, dűl
jenek ki azok a pénzintézetek, melyek nem 
bírják tovább ! Hogy ez egy-egy vidék tel
jes tönkretételével járhatna és jár azzal 
ugylátszik nem igen törődnek !

A pénziigymii«szler folyton Itangoz- 

niüvelt világ bámulatának és tanulmányának tár
gyául : mint építész, mérnök és gépész, természet
tudós és anatónus; mindegyik szakban üttörő, 
irányalapitó, felfedező volt.

Innen a Bibliotéka Ambroziánába mentünk, 
mely egyike a világ leghíresebb s legbecsesebb 
könyvtárainak ; Eiderigo Borromeo bibornok ala
pította. 1602-ben ő maga 8 kiváló tudóst küldött 
szét egész Európába, sőt Syriába s Egyiptomba 
is becses könyvek és kéziratok gyűjtésére. A könyv
tár jelenleg 175,000 nyomtatott műből s 8400 
részben igen becses kéziratból áll. Láttunk egy 
Vergilius kéziratot, Petrarca margonalis jegyzetei
vel, Dante Divina Comediájának kéziratát stb.

Milanóban végül gyönyörködtünk még a 
Cimiterio Monumentumban. (temető.) Olaszország 
legszebb temetőinek egyike, művészi síremlékek
kel. A temető közepéről szép alpesi panoráma 
látható. Láttuk a halottégető kemencét is. Abban 
a szerencsés pillanatban értünk ide, amikor ép 
egy tekintélyes köztiszteletben álló olasz úrnak 
a tetemét égették. A legfájdalmasabb érzés fogott 
el, amint ezt láttam. Az égetést eszközlő magya
rázata szerint 3 méter fa és 40 kiló szén szüksé
ges az égetéshez : 2 óra alatt teljesen elég a te
tem. A gazdagabbak az égetésért 80 koronát, a 
szegényebbek kevesebbet fizetnek.

Genova. Április 11-én indultunk Genovába 
reggel fél 10 órakor s már délután 5 órakor 
megérkeztünk la superha a büszke, a pompás 

Genovaira. Genova elsőrangú kikötőváros, igen 
szép fekvéssel. 20.000 lakosa van, kik mindnyá
jan kitűnő kereskedők. Ó — és újvárosra oszlik; 
amaz a tengerpartra, emez a hegyoldalon terül 
el. Ha a tengerről nézzük a várost, fenséges pa

taija, hogy a vidéki intézetek mobilitásában 
nem bízik. Ez az általánosságban hangoz
tatott kritika helyt nem állhat, mert ha 
igaz is, hogy nem egy intézet immobil, 
abból még korántsem következtethető az 
összesek immobilitása, hanem igenis jog
gal követelhetjük a kormánytól, hogy pl. 
a pénzügyigazgatóságok utján vizsgáltassa 
meg az egyesek helyzetét és a beérkező 
jelentések tartalma szerint nyújtson egye
seknek hitelt vagy nem.

Kérelem a hölgyvilághoz.
Ismeretes az a körülmény, hogy a 

József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület 
kétezer ridikült csináltatott. Ezer jó szivii 
hölgy már akadt is, a ki a ridikülöket 
gyűjtés céljából elfogadta. Egyik másik ri
dikül mint a megrakott méhecske meg
rakva koronákkal és fillérekkel visszajut a 
szegénysorsu tüdőbetegekért szívesen küzdő 
egyesülethez. De ezer ridikül még várja 
azt a jó szivet, aki ezt a gyüjtőtarsolyt 
a halállal eljegyzett tüdőbetegeknek elkérje. 
Csak egy levelező-lapot méltóztassanak Írni 
az egyesületnek (József Kir. Herceg Sza
natórium Egyesület Budapest, IX., Lónyay- 
utca 47.) Kérjük városunk és vidékünk 
hölgyvilágát, hogy fogadják résztvevő szí
vók irgalmába a tüdőbetegek ügyét. Mily 
gyönyörű dolog volna, ha az ezer ridikül 
gazdára találna s karácsonyra száz sze- 

noráma tárul elénk. A várost nyugattól délkeletre 
vonuló ékes hegyek koszoruzzák. A magassabb 
hegyeket erdő, az alacsonyabbakat egy-egy vár
rom koronázza. A város közvetlen környékét a 
sok élénk színű sötét és világoszöld lombokkal 
vegyülő nyaraló ékesíti. Úgy a várost, mint a vá
ros körüli helyeket a legszebb és legváltozatosabb 
kertek díszítik, melyekben a délszaki növényzet 
minden faja előfordul: a karcsú sötét cyprus és 
hamvas olajfa, a szerteágazó datolyapálma, a dú
san virító narancsfa, a tüskés cactus stb.

Ahol a kikötő és a város kettős félköre 
egy gyűrűvé egyesül, ott világító torony emelke
dik az ég felé, mely sziklákra van építve. Fénye 
20 tengeri mérföldre ellátszik. Tetejére 353 lép
csőfok visz föl bennünket, honnan fenséges a ki
látás magára a városra, a kikötőre s a félkörben 
sorakozó hegyekre ; keletfelé a Riviéra di Levante 
látszik. A liguri alpok havasai is gyönyörűen 
pompáznak. A kikötő hatalmas, melyben úgyszól
ván az egész világ kereskedelme összpontosul 
mindenféle színű lobogók alatt, melyek az árbo
cok erdejét élénkítik. A széles rakodópartra talán 
az 5 világrész árucikkeit halmozzák itt össze, hon
nan öszvéres taligák szállítják be a városba. Ge- 
nuának ez a kikötő a centruma, innen sugárzik 
szét az élet, mely zajával, mozgásával, változatos
ságával az egész várost megtölti. Genova Olasz
országnak legnagyobb kereskedelmi gócpontja. 
Miként régen, úgy ma is csak nagyságát, fényét, 
gazdaságát és hatalmát szemlélheti az utazó. Azért 
mondják a büszke, a pompás Genua.

A város épületei részint a renaissance, ré
szint a modern korból valók.

Közel a vasúti indóház melletti téren van

Lapunk mai szama 4 oldalra teljed.



génysorsu tüdőbeteg bevonulhatna az ő 
gyógyiioházába. legnagyobb kincsének, 
egészségének visszanyerésére. Adhatnánk-e 
nekik ennél becsesebb karácsonyi ajándé
kot. Pedig nem kell hozzá egyéb, mint
hogy a mi városunkban is akadjon leg
alább egy-két áldozatkész magyar nő, a ki 
nemzetünk nagy szégyenfoltját résztvevő 
szívvel megszüntetni segít. Lapunk szer
kesztősége készséggel és örömmel ir a ri- 
dikül elküldéséért, ha olvasóink erre föl
hívják. Bár minél több jó szivii hölgy hit ná 
föl szerkesztőségünket, vagy az egyesü
letet.

VEGYES HÍREK.

Tanitónénijét
Kérdi minapában 
Csöppnyi kis fiúcska 
Itt az iskolában : 
.Tessék megmondani 
Jó nénjke kérem.
Ki az a szép bácsi 
Ott azon a képen ?"

„Nagy úr ez a bácsi 
Lelkem fiacskája ; 
Ö a mi hazánknak 
Legelső polgára.
Az Istenken kívül
Nincs nagyobb úr nálunk. 
E bácsi, fiacskám : 
A mi jó királyunk."

Rátekint a gyermek
Áhítattal, hévvel,
Ártatlan lelkének
Minden melegével;
S csudálkozva mondja
Amiközben nézi :
— .Azért van hát olyan
Szép csizmája néki.

Pazdicsi.

— Adó összeírás. A ház, osztály és ház
béradó, valamint az 1. és II. oszt, kereseti adó ki
vetésére vonatkozó adatokat a községi elöljáróság 
most gyűjti egybe és a hivatalos közegek sorba 
járják az összes házakat. Ez alkalommal felhívjuk 
a ház és telek tulajdonosokat arra is, hogv az 
általános jövedelmi pótadó elengedéséhez szüksé
ges vallomási iveket szerezzék meg és a terhek 
pontos kitüntetése mellett az iveket január hó első 
leiében az illetékes községi elöljárósághoz nvujt- 
sák be.

A vörheny járvány Sámogyon, Sztá
rén és Őrmezőn csökken és miként a körorvos 
jelentéséből tudjuk, a járvány rövid idő alatt tel
jesen megszűntnek lesz tekinthető. Az iskolák is 
mindhárom községben december havában újból 
megnyílnak.

Genua legnagyobb szülöttének, Columbusnak a 
szobra. Columbus. leveleit ereklye gyanánt a vá
rosháza múzeumába őrzik.

Nevezetes még Mazzini, az idealista forra
dalmár szobra a Villesta di Negróban, ebben a 
gyönyörű kis hegyikertben, melynek mesterséges 
zuhatágai és sziklautjai fölött a legbájolóbb kilá
tást élvezzük a lépcsőzetesen szétterjedő varosra, 
a kikötőre s a kéklő, sugárzó Liguri-tengerre.

Genua az építészet terén nagy változásokon 
és fejlődéseken ment keresztül: mutatja ezt a har
mincas években megalkotott világhírű Campo- 
Santo. Igen szép helyen van e temető. A föcsar- 
nok mögötti cyprusliget és a környező erdős he
gyek sötét zöldje bánatosan árnyékolják be a 
halottak hófehér márványból épült városát.

Megható a szemlélőre a sírkeresztekkel ve
gyülő rózsakert, amely a temető közepén yan. 
Általában az a meggyőződésem, hogy Olaszor
szágban a temetőkre mindenütt igen nagy gon
dot fordítanak ; úgyszólván az olaszoknál elsőrendű 
dolog.

Gyönyörű szobrokat láthatunk mindenütt, 
amelyek a legfájdalmasabb érzést keltik bennünk, 
amennyiben a szobrász az alakokat a haldoklás 
iszonyatos perceiben igyekszik feltüntetni és meg- 
örökíteni.

A temető megtekintése után a Castellaccióra 
mentünk, honnan fenséges kilátás nyílik nemcsak 
a városra, de az egész vidékre.

Este, vacsora után még egy kis sétát tet
tünk a tengerparton, hol a buja növényzet világ
illata szinte elkábitja az embert: különösen a na
rancsvirágok illata mindenüvé szétterjedi") édes 
illata kelt szinte lakodalmi hangulatot bennünk.

Az élelmi szerek drágasága ellen.
Városunkban a hús, tej és a fa arainak magas
ságú indokolatlanul annyira emelkedett, hogy az 
elöljáróság, különösen a szegényosztály érdekében 
egy actio megindítását tervezi. Már eddigelé is 
több mezőlaborci mészáros ajánlatot tett, hogy 
naponként 100 1Ö0 kg. esetleg nagyobb mennyi
ségben is I. oszt, marhahúst 90 fillérjével hajlan
dók szállítani. A tej ára szintén tulmagas lévén, 
a vidéki birtokosok meg fognak kerestetni, hogy 
a tej szükségletet a városban létező kisebb árak 
mellett fedezzék. A fa nemhogy olcsóbb lenne, 
ma már KM) mm. 180 koronába kerül, pedig az 
egész vidék ez idő szerint fával évekre is el van 
látva. Örömmel nézzünk az elöljáróság eléggé 
nem dicsérhető intézkedésének eléje és meg va
gyunk róla győződve, hogy ez sikerrel is fog 
járni.

Nagymihályi Uránia. Az ifjúsági egye
sület önképző köre a tavalyról még élénk em
lékezetünkben lévő Uránia ismeretterjesztő elő
adások fonalát újra felveszi s azok sorozatát f. 
hó 24-én vasárnap este kezdi meg az „Aranybika" 
szálloda nagytermében. Színre kerül : A honfog
lalás (64 kép) és Fiume (66 kép). A rendezőség 
az előadások látogatását hozzáférhetővé akarja 
tenni mindenkire nézve, a ki kulturális és tnüve- 
lődésterjesztő felolvasások iránt érdeklődik s ezért 
a 10 előadásra szóló ülőhelyek összesen 5 koro
nába kerülnek, a mi igazán nem mondható sok
nak. A felolvasásokat Oppitz Sándor róm. kath. 
lelkész rendezi s már e név is elég garantia arra, 
hogy a felolvasások valóban szellemi élvezetet 
fognak nyújtani a közönségnek. Jegyek válthatók 
lapunk kiadóhivatalában.

- Eljegyzésé) Feldman Dávid helybeli keres
kedő f. hó 17-én eljegyezte Moskovits Szerénke 
kisasszonyt Laborczszögön.

Kösztenbaum Márkusz helybeli lakos elje
gyezte Tesser Teréz kisasszonyt Vajánban.

Gríln Hermán nagyszelmenczi lakos jegyet 
váltott Jakubovics Rózsi kisasszonynyal Nagvmi- 
hályban.

Grünfeld Jenő sátoraljaújhelyi lakos f. hó 
16-án eljegyezte Nettman Bella kisasszonyt, Neu- 
man Dávid helybeli kereskedő leányát.

Az egészségügyi viszonyok. Varosunk
ban az egészségügyre annyira befolyással bíró 
köztisztasággal nem igen dicsekedhetünk és ezen 
állapot a felsőbb hatóság figyelmét sem kerül
heti ki. A mint ugyanis értesülünk, a jövő héten 
egy egészségügyi felügyelő érkezik városunkba,

E kedves séta után korán lefeküdtünk a más 
napi korai felkelés kedvéért.

Pisa. Április 13-án ki >rán reggel, nagypénte
ken Pisa felé folytattuk utunkat. Vonatunk, miu
tán egy öt kilóméteres hosszú alaguton át Sta- 
zione Piazza Brigiidéig ért, kilép a tengerpartra 
és a Riviéra di Levantén halad. A tengerhez egé
szen közel haladéi vasút 61 alaguton megy keresz
tül. Az egyes alagutak között meglepően szép táj
képeket lehet látni. I túlikban gyönyörű helyen fek
szik Sestri Levante. Festöies fekvése egy földszo
roson, melynek végi )en egy sziklasziget emelke
dik sötét piniaerdövel.

Tíz óra harmincöt perckor érkeztünk Pisaba, 
mely az Arno folyó) mellett fekszik 10 kilóméterre 
a tengertől. Egyeteme van s érseki székhely.

Művészi tekintetben egyike a legnevezete
sebb városoknak, művészi nevezetességei mind 
egy helyen, a dómtéren vannak összpontosítva.

A dóm nevezetes román stilii templom fehér 
és színes márványból. Akkor keletkezett e temp
lom, mikor a pisaiak a XI. század derekán a sa- 
raceneket legyőzték a palermói tengeri ütközetben 
és ezt a várost kirabolták. Első teendőnek tartot
ták Istenfélelmük és hatalmuk jeléül fényes temp
lomot emelni. Mondhatjuk, hogy a románkori 
építészet ennél szebbet Olaszországban valóban 
nem alkotott s méltán tekintik ezt a templomot 
az olasz nemzeti épitőstil alapkőiének.

Fenséges körvonalaival, gallériájával, osz
lopaival. színeivel bűbájos látványt nyújt a szem
lélőitek.

Belseje 68 antik román és görög oszlopon 
nyugszik, melyeket a pisaiak hadizsákmányként 
szereztek.

hogy a viszonyokról kellő tájékozást szerezve, a 
belügyminisztériumnak jelentést tehessen.

Erzsébet ünnepély az áll. elemi Isko
lában Az állami iskola tanítótestülete kegyelettel
jes ünnepély keretében áldozott néhai Erzsébet 
királyné emlékének. Miután az áll. iskola összes 
növendékei vallásfelekezeteik szerint az istenitisz
teleten resztvettek, a felsőbb osztályok növendékei 
a tantestület vezetése alatt az állami óvoda ter
mébe vonultak, hol az ünnepély tartatott, mely 
ünnepélyen a város intelligentiája is szép szám
ban megjelent. Az ünnepély lefolyása a követ
kező : a Klóin Sándor áll. tanító dirigálása mellett 
az áll. iskolai növendékekből alakult gyermekkar 
kellő precizitással énekelte a Hymnust ; Mathiász 
József igazgató rövid, de tartalmas megnyitó be
széde után Landau Malvin V. osztályú tanuló 
„Volt egyszer egy királyné" cimü költeményt sza
valta ; László E. Flóris áll. tanító emlékbeszédet 
olvasott föl; az énekkar igen szép összhanggal s 
mély érzéssel énekelte a „Megdicsöült nagy ki
rálynénk" kezdetű dalt ; Paliha István VI. o. t. 
imát mondott országunk megdicsöült Nagyasszo
nyáért; Marcin Erzsi VI. o. tanuló) Pósa Lajos 
„A gödöllői erdő" cimü költeményt szavalta ; Reich 
Anna VI. o. tanuló sok szépet mondott el a ki
rályné életéből; az énekkar a Szózatot énekelte s 
végre Mathiász igazgató záróbeszéde után az 
igen megható ünnepély véget ért.

— Erzsébet ünnepély a polgári iskolában. 
A polgári iskola tanári kara szép ünnepélyt ren
dezett megdicsöült Erzsébet királynénk emléke
zetére. Legelső pontja volt a Hymnus, a melyet 
a közönség s az ifjúság állva hallgatott végig. 
Ezután Skabely Gyula IV. oszt, tanuló „A gödöllői 
erdő" cimü költeményt szavalta el szép hang
súlyozással s érzéssel. Ezután következett Dara
bánt András tanár ünnepi emlékbeszéde, mely 
fenkölt eszméi s vonzó képeinél fogva mély 
hatást tett a jelenvoltakra. Miután még egy al
kalmi költemény és ének következett, az ünne
pély a Szózat hangjai után véget ért.

Uj ipartelep. Ha valóra fog válni egy 
osztrák consortium terve, úgy Nagymihály vidéke 
oly fejlődésnek néz eléje, amely alkalmas lesz arra, 
hogy a vidék munkásnépét állandóan és elég 
szép bér mellett foglalkoztassa. Ugyanis az öz
vegy Szirmay Ödönné és Dr. Ferenczy Elek tu
lajdonát képező pusztasztankóczi birtok egy na
gyobb területén a geológiai vizsgálatok alapján 
riolit kaolin nagy mennyiségben található, amely 
anyag pépszerii kékes máladékból áll és az egész

Gyönyörű a főhajóban Andrea dél Sarto 
Madonn ája.

Igen nevezetes a főhajó bronzcsillárja. Li
gása. Galileit, ki a mathematika tanára volt Pi
sában, az inga törvényeinek felfedezésére vezette.

Galilei tudományos kísérleteinek traditiói 
fűződnek a Campaniléhez is, a híres pisai ferde 
toronyhoz, amelynek merész hajtása sohasem té
veszti el meglepő szinte megdöbbentő hutását; 
mindig azt hiszi a szemlélő, hogy a következő 
percben le kell dőlnie. Ferdesége építése közben 
keletkezett s 4*/2 méterre terjed. Galilei e torony 
ferdeségét az esés törvényeit kutató kísérleteire 
használta fel.

A dóm mellett van a keresztelő kápolna. Az 
egész kápolna fehér márványból van építve. Szép 
kerek épület. Igen érdekes a benne hallható vissz
hang. amelyhez hasonlóit alig hallhatunk valahol : 
a kupola oly csodálatosan tagolja, sorakoztatja, 
ismélti, sőt modulálja a fölhatoló hangokat, hogy 
valósággal az az impressiónk, mintha a hangok 
a felsőpárkány, grotesk fejeinek nyitott szájából 
kerülnének hozzánk. A belsejében lévő szószék 
faragványai a szobrászatnak disze.

Majd ezután megnéztük a Campo-Santot, a 
híres régi temetőt. Nemes gótstilü épület. Az akkori 
freseofestészet leghíresebb emlékhelye. E temető 
földjét az akkori érsek 53 hajón hozatta Jeruzsá
lemből.

Élvezettel szemlélhetjük a déli falon a halál 
diadala, az utolsó, Ítélet és a pokol festményeket.

E festményeken az alakok legnagyobb része, 
különösen az istenítéletet végrehajtó páncélos 
arkangyaloké oly fenségesen szép, hogy ma is a 
legnagyobb gyönyörködéssel szemléljük. 



monarchiában csak igen kevés helyen található. 
Ezen anyag az aczélgyártásnál szükségelt kemen
cék felállításához nélkülözhetetlen és HMM) hőfokot 
is kibír. Egy bécsi cég legutóbb érdeklődött a 
sztankóci riolit kaolin iránt és ha a földtulajdo
nosokkal megegyezésre jut. készek az anyag ki
használása céljából Sztankócon egy nagyobb ipar
telepet felállítani, amely l(XM) munkást állandóan 
foglalkoztatna. Az egész vidéken érdeklődéssel 
néznek a vállalatnak eléje.

A Széchenyi Vanderbllt nász. A ná- 
tafalvai körjegyzői iroda nevezetes hely lett. 
Ugyanis Dr. Nagy Dezső országgyűlési képviselő 
gróf Széchenyi László és Vanderbilt Moore Gla- 
dys hiteles megbízásaikkal igazolt jogtanácsosa e 
hó 5-én megkereste Zapotocky Péter nátafalvai 
körjegyzőt, hogy képviseltjeinek tervezett házassá
gát a törvény értelmében hirdesse ki. A házassági 
hirdetés azóta úgy Nátaf alván az anyakönyvi 
hivatal mint Őrmezőn a község hivatalos hirde
tési tábláján ki van függesztve. Alkalmunk volt a 
kihirdetés alapjául szolgáló okiratokat megtekin
teni és ezek közül úgy a vőlegény mint a meny
asszony születési bizonyítványát. A menyasz- 
szonyra vonatkozó születési adatok a kővetkezők : 
Anyakönyvi hivatal New-York város Rhode Island- 
ban. Születési idő 1886. augusztus 22; név : 
Vanderbilt Moore Gladys ; állapota törvényes nő ; 
arcszine : fehér, és szüleinek 7-ik gyermeke. A 
szülők neve és lakása: Vanderbilt Kornél és 
Groynnec Alice New-York. Foglalkozásuk : vasutak 
tulajdonosai. A vőlegény születési adatai : Szüle
tési hely és idő : Horpács 1879. február 18. Név : 
Gróf Széchenyi László, Jenő, Mária, Simon. 
Atyja : Gróf Széchenyi Imre v. b. t. t. berlini 
osztrák-magyar nagykövet. Anyja : Gróf Sztáray 
Szirmay Alexandra udvari és palota hölgy. A hirde
tési határidő a mai napon jár le és Joós Imre a 
Széchenyi uradalom őrmezői intézője intézkedett, 
hogy az iratok még a holnapi nap folyamán Nagy 
Dezső dr. országgyűlési képviselőnek megküldes
senek, a melyek alapján az igazságügyminisz- 
terium tanúsítványt állít ki, hogy a tervbe vett 
házasság ellen a magyar jog és törvény értelmé
ben akadály fenn nem forog. Az esküvő decem
ber hó 4-én Amerikában lesz megtartva, a melyre 
a vőlegény rokonar közül többen már elutazlak. 
Az uj házaspár január hó vége felé Őrmezőn is 
lesz, a hol már nagyban készülnek fogadtatásukra.

Kiegészíthetjük hírünket még azzal, hogy a 
menyasszony f. hó 16-án lett az apja által reá 
hagyott tizenkét millió dollárnak (hatvan millió 
korona) feltétlen úrnője.

Kinevezés. A s.-a.-újhelyi m. ki. pénz
ügyigazgató Vogler Jenő nagycsebényi lakost a 
homonnai m. kir. adóhivatalhoz ideiglenes minő
ségű díjtalan gyakornokká nevezte ki.

Legnemesebb karácsonyi ajándék: 
Családunk javára szóló életbiztosítás, minőt a 
legkülönfélébb módozatok szerint ajánl: Briigler 
Lajos a Triesti ált. biztosító társaság (Generáli) 
helybeli képviselője.

Havazás. Itt a tél, fehérek az utcák és 
háztetők. Az állandóan borús és hűvös napok 
után ma egész délután havazott és úgy látszik 
állandóan ilyen időre van kilátásunk. I la jóslatunk 
tényleg beválik, úgy a jövő héten előkerülnek a 
szánok és lesz elég idő, hogy e sportból kive
gyük részünket.

Egy dada rémtette. A napokban Tisza- 
lucon megrendítő eset játszódott le. Kurnay Mar
git úrnő ugyanis sétálni ment. Minthogy azonban 
az időjárás nem volt valami kellemes, rendes szo
kása ellenére gyermekét és a dadát otthonhagyta, 
meghagyván egyúttal a dadának, hogy a gyer
mekre vigyázzon. Am a dada azon való haragjá
ban, hogy a várva-várt sétája ezúttal elmarad, 
arra a szörnyű elhatározásra jutott, hogy úrnőjén 
bosszút áll és megöli a gyermeket. Hogy tervét 
végrehajtsa, a gyermekkel kiment a Tiszapartra 
és beledobta a vízbe. Később tudatára ébredt ret
tenetes tettének és ennek hatása alatt ő is a fo
lyóba ugrott. A boldogtalan anya gyermeke el
vesztésének hallatára súlyos beteg lett. Másnap 
mind a két holttestet kifogták a vízből.

Felelő* H7.erk0sz.tn Dr. Kalla! Józref.
Kiadóhivatalt iuiive/.«t<>: Landal József.

Hirdetések
2276./1907. szám.

Jtrverési hirdetméngi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatoság közhírré teszi. hogy id. S/.avko Mj- 
hályné mint gyámanya is társa végrehajtatónak 
Ondó Estók Mihály, János és András végrehaj
tást szenvedők elleni 240 korona tőkekövetelés es 
járulekai iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi 
kir. járásbíróság területén lévő a berettői 92. 
száinu tjkvben A. I, 290. 349.410. és 473. hrszá- 
mok alatt felvett s Ondó l>tók János es Ondó 
Eslók András nevén B. ö 6 sorszám alatt álló 
külsőségbeli illetőségekre 96 korona, továbbá a 
berettői 115. számú tjkvben A. I. 57. 58. hrszám 
alatt felvett s B. I. sorszám alatt Ondó Estok 
András végrehajtást szenvedett, továbbá B. 7. 
sorszám alatt Ondó Estók Jánosné, B. 8. sorszám 
alatt Ondó Estók Mihály, B. 9. sorszám alatt 
Ondó Estok Anna kk. B. 10. sói szám alatt Ondó 
Estók Zsuzsanna kk. B. 15 sorszám alatt Ifj. Ondó 
Esteik János es B. 17. sorszám alatt Ondó Estók 
Mihály társtulajdonosok nevén álló ingatlanra a 
végrehajtási törvény 156. §-a alapján 1100 koro
nában ezennel megállagitott kikiáltási árban el- 
endelle és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 
1907. évi december hó 2-ik napján d. e. 9 
Órakor Berettőn a községi bíró házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10", „-ál vagyis 9 korona 60 fillért 
illetve 110 korona —- fillért készpénzben, vagy az 
1881. I.X. le. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számittott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyi min. rendelet 8-ik 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. EX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabály szerű elismervényt 
átszolgáltatm.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi
hály bán 1907. évi szeptember hó 6-án.

Sallay, kir. albiró.

Nagyságos CZIBUR BERTALAN ország
gyűlési képviselő ur vinnai termésű 

I30RAIT 
a n. é. közönség részére eladásra bocsátom.

A R A K:
évi hordónként nagyban literje 45 kr. 
évi 
évi 
évi

1907. 
1907.
191 )5.
1905.

házhoz hordva „ 50 kr.
asztali „ 50 kr.
Rizling „ 60 kr.

n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Kiéin Ignácz
vendéglős (Grosz palota.)

IIRODA ÁTHELYEZÉS!GOLDBERGER A. V.
ezég tisztelettel értesíti ni. 1. 

ügyfeleit, hogy 35 év Óta fenálló 

hirdetési irodáját
(jelenleg Budapest, l\'„ Váci-utca 2(1. sz.) 

1907. nov. Ixó lO-éxx 
saját házába 

Budapest, IV.. Molnár-utca 38. 
helyezte át.

Hirdetések felvétele a világ összes lapjai 
és naptárai részére.
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HIRDETMÉNY.

N a g v in illái y n agy községben
1908. évben megtartandó

országos vásárok
napjainak meghatározásáról.

február 
április 
május 
junius 
augusztus 
október 
december
és pénteken, a pén-

3. 4.
13. 14.

4. 5.
15. 16.
10. II.
12.—13.
21. -22.

1. Boldogasszony vásár
2. Virág
3. György H
4. Antal
5. Nagyboldogasszony
6. Lukács „
7. Karácsonyi „
Heti vasárok minden kedden

teki hetivásárok sertés felhajtással tartatnak. 
Nagymihály. 1907. október hó 26-án.

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

Kiadó lakás
A Fürdő-utca 8. szánni házban 

egy 4 szobából és szükséges mel
lék helyiségekből álló lakás 1908. 
évi január hó 1-tól kiadó.

Özv. Gyurócsik Györgyné
háztulajdonos.

Az alsó-halasi turbinós és 
gőzmalomba újévtől ügyes 

gépész-molnár 
kerestetik.

Alsó-Halas. posta Szőbránc.

ÜGYES KERTÉSZ
ajánlkozik azonnali belépésre.

Cint: Gurszki János, Sztankóc, up. Nátafalva.

Kiadó lakás.
A Kazincy-utca 13. szánni házban egy 

4 szobából álló utcai lakás mellékhelyisé
gekkel együtt január 1-től kiadó. Bővebbet

Freund Mórnál
a gör. kath. templommal szemben.

A Kolozsváry-féle uj emeletes házban egy

bolthelyiség
azonnal kiadó.1 

A Kossuth Lajos-utcán most épülő No- 
vakovszky-féle házban f. december l-ére 

két üzlethelyiség
kiadó- A helyiségek mindegyike 10 mé
ter hosszú és 4 és fél méter széles.

Bővebb felvilágosítást nyújt 
Novakovszky Lajos háztulajdonos, 

lakik ugyanott.

Egy ügyes gyakorlott, nős

kertész
Szobránczon a Gróf Török családnál új
évtől szolgálatot kaphat.
••••••••••••••••••



52 sz. Zemplénvármegye nagymihályi közkórházától.
1907.

Verseny tárgyalási hirdetmény.
Zemplénvármegye nagymihályi közkórháza részére 

a jövő 1908-ik évben szükségeit 3000 korona értékű 
kenyér és zsemlye, 5000 korona értékű hús, 3200 korona 
értékű tűzifa (bükk) szállítását biztosítani óhajtván, fölhi
vatnak a szállításokban részt venni kívánók, hogy zárt 
írásbeli minden egyes czikkre vonatkozólag külön sza
bályszerűen kiállítandó ajánlataikat a biztosítéknak (óva
dék) (Cautió) készpénzben vagy óvadékképes magyar 
értékpapírokban csatolásával pecséttel lezárt sértetlen bo
rítékban elhelyezett .ajánlat a 852 1907. számú egy
se faros versenytárgyalási hirdetményben kiirt kenyér, 
zsemlye, hús és tűzifa nemitekre’ — felírással ellátva 
közvetlenül a közkórházi gondnok kezéhez mindenkor 
délután 3 -5 óráig, bezárólag 1907. december hó 10-ik 
napja délután 5 óráig annál inkább adják be. mert az 
elkésetten beadott vagy szabályszerüleg föl nem szerelt 
ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Közelebbi szállítási föltételek naponkint 3—5 óráig 
a gondnoki irodában megtudhatók.

A versenytárgyalás 1907. december hó 11-én d. u. 
2 órakor Nagymibályon a takarékpénztár tanácstermében 
fog megtartatni. Azon nem remélt esetben azonban, ha 
a versenytárgyalás bármi oknál fogva halasztást szen
vedne kiköttetik, hogy ajánlattevők ajánlataikkal a végle
ges döntésig kötelezettségben maradnak.

Kelt Nagymibályon Zemplénvármegye nagymihályi 
közkórháza igazgató választmányának 1907. november 
hó 16-án tartott ülésében.

Dr. Örley Ödön
igazgató főorvos.

Árverési hirdetmény.
Az alsóolsvai 27. és a felsökrucsói I. sz. tjkvekben 

erdőkre Landau Pinkusz & Cotnp cég javára biztosított és
foglalt 

....................... .... "'gre- 
hajtás utján zár alá vett erdöletarolasi és kihasználási jognak nyil
vános árverés utján való értékesítésére a végreh. törvény 209. 
§-a alapján a sztropkói kir. járásbíróság 1666,907. tk. sz. végzé
sével utasittatváii : ezen erdöletarolási es kihasználási jognak mind
két erdőre vonatkozóan együttesen avagy — ha ez elönyösöbbnek 
mutatkoznék külön-külön és készpénzfizetés ellenében való 
értékesítésé végett a hozzám beadott írásbeli ajánlatokkal egybekötött

nyilvános árverést
Alsóolsva községbe a gőzfurész-gyártelep irodájába 1907. évi 
november hó 28. napjának déli 12 órájára az alábbi feltételek 
mellett ezennel kitűzöm, a miről az összes érdekeltek és a venni 
szándékozók ezennel értesittetnek.

Árverezni szándékozók Ígéreteik megtétele előtt 10.000 kor. 
bánatpénzt tartoznak készpénzben alulírott kezéhez letenni és a 
legmagasabb szóbeli Ígéret után az alólirottboz beérkezett Írásbeli 
ajánlatok figyelembe vételével fog az árverés alá bocsátott erdő- 
letarolási és fakihasználási jog a legtöbbet Ígérő részére leüttetni 
és vele a szerződés megköttetni. Bánatpénz nélküli vételi Ígéretek 
figyelembe nem vétetnek.

A legtöbbet Ígérő a bánatpénzt az Ígért összegig nyomban 
tartozik készpénzben kiegészíteni, ellenesetben az árlejtés az ö 
kárára és veszélyére nyomban újból lesz foganatosítva és ameny- 
nyiben utóbb alacsonyabb vételár éretnék el az előző és utóbbi
legmagasabb Ígéret közötti különbözeti összeg az előbbi legtöbbet 
ígérő bánatpénzéből a tömeg javára alulírott által levonandó és a 
tömeg javára bírói letétbe helyezendő lesz.

?\ többi bánatpénzek az árverés befejeztével és 
jegyzőkönyv aláírása után visszaadatnak.

Homonna, 1907. évi november hó 10.
Dr. Moskovics Ervin

ügyvéd
mint bíróikig kirendelt zárgondnok.

az árverési

Takarékpénztár minden családban.

Takarékkossagra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.

7

/

/ földbirtokosok figyelmébe!
A FRANCK HENRIK FIAl-féle kassai pótkávé-gyár igazgatósé a mezőgaz

dáknak a czikória gyökér termesztéséi is ajánlja a vetésforgóba bevenni.

A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don összeg) ujthetők. bog) azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s így 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

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

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.
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Értesítés.
Van szerencsém a t. hölgyközönség szives 

tudomására adni, hogy 

varrodámat
a Kossuth Lajos-utca 46 sz. a levő Guttman-féle 
házba (az izr. templommal szemben) helyeztem át. 
a hol a mai kor igényeinek megfelelően minden
nemű női- és gyermekruhát, menyasszonyi ke
lengyét, kosztüm-ruhákat < - minden e szakba 
vágó munkákat a legpontosabban készítek.

Ugv mint eddig, ezután is legfőbb törekvé
sem leend t. pártfogóim bizalmat minden tekintet
ben kiérdemelni.

Kéne a n. e. közönség szives pártfogását, 
vagyok kiváló tisztelettel

Weitzmann Betti.

2 TANULÓ 
azonnal felvétetik Kolozsváry Ödön kocsi

gyártő üzletében.

Női gallér, kézelő és nyakkendő, 
angol flanell- és selyem-blousok, 
aljak, öv, övcsatt, színházi sál, 
Strucz- és Marabout-Boá, Divat
fátyol, sapkák, keztvii és harisnya- 
ujdonságait 

ajánljaSTEINDLER ETELKA
központi divatáruháza Nagymibályon.

••••••••••••••••••
Nyom. Landevman B. könyvnyomdájában.


