
Nagymlhily, 1908 Január 18._____________ Q. szára.. Xm évfolyam.

Felső -Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

__________ Sut S & J~ZL E XT I XT E E XT C S "CT T Ö 2E2 T Ö EZ O XT.
ELŐFIZETÉSI DÍJ : Egéaa évre 8 kor. Kéziratok nem

fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor. 3«rinantetl<fii '.evolok nam fogadtatnak el.
Egya« oxánt ára JO fii. Nyllt-ter soronkint 40 111.

Kedvezőbb vizeken.

Aki jó reménységgel nézett elébe az 
1908-ik esztendőnék, annak felfogását máris 
igazolja egy nevezetes ténykörülmény. Az 
Osztrák Magyar Bank egy egész százalék
kal leszállította a kamatlábat, amivel uj, 
kedvezőbb irányt mutatott a nemzetközi 
pénzpiacnak, másrészt egy csapással fel
lendítette országunk gazdasági viszonyait, 
a hitelt és a vállalkozási kedvet.

Nagyon fontos momentum ez, ha te
kintetbe vesszük, hogy ez év január else
jén életbe lépett az iparfejlesztési törvény, 
amelynek alapján ebben az esztendőben 
kerek öt millió korona jut iparfejlesztési 
célokra. Tehát nemcsak, hogy olcsóbb, 
hozzáférhetőbb lett a pénz, hanem egy 
rendkívüli nagy segélyben részesül a hazai 
ipar. Öt millióval igen, igen sokat lehet 
csinálni ebben az ipar nélkül való ország
ban !

A bankok tehát megnyitják Wertheim 
kasszáikat a hitelt igénylő közönség szá
mára. A magántőke, amely a kedvezőtlen 
viszonyok által megriasztva, elbújt, most 
előkerül, hogy meggyarapodjon s uj életet 
teremtsen. Vállalkozás, munka és versen
gés támad minden vonalon, mert jön a 
pénz, mindezeknek mozgató ereje, nem

T A R C Z A.
Az ö gyermeke

Utálom a sablont s irtózom a banalitások
tól. És ezért vagyok boldogtalan. Ami felett más 
egyszerűen átsiklik, az énnekem nyugtalan órákat 
okoz, amiben más néhány perc alatt beletörődik, 
abba én majdnem belehalok. 1 egborzasztóbb azon
ban az, hogy magam sem tudom meghatározni, 
hogy mi az a sablon, hogy mikor és miben nyil
vánul meg és hol vannak a korlátái. De úgy ér
zem, hogy < i előttem már mindaz sablon, amit 
mások cselekszenek. Sablonos dolog az, hogy az 
ember reggel fölkel, hogy délben ebédel, hogy 
este lefekszik. De sablonos ez megfordítva is, 
vagyis sablon szerint él az is, aki este kel föl és 
reggel fekszik le. Sablonos, sőt banális az evés, 
az ivás, az alvás, de a házasodás is, sőt a sab
lonok sablona, maga a születés. Hogy pedig élni 
milyen sablon, arról nem is szeretek beszélni.

Ezek után pedig nem habozom kijelenteni, 
hogy a legnagyobb sablontól én se tudtam meg
szabadulni, mert a szerelem ellen hiába küzdöt
tem. Azaz nem is küzdöttem ellene. Gyönyörű
séggel vetettem magam karjaiba s örültem, ha 
elkábultam tőle, mint a világ vándora a velencei 
éjszaka szépségeitől. Ma már banálisnak látom 

csak jön, hanem már itt is van. És ha 
mindezekhez még jó aratás lesz a magyar 
földön, olyan jó esztendő ígérkezik, ami
lyenben már régóta nem volt része ennek 
a nemzetnek.

Kedvezőbb helyzetet teremt az a kö
rülmény is, hogy nyéll e van már ütve a 
kiegyezés is, melynek tiz hosszú eszten
dőn keresztül tartott válsága Damokles 
kardjaként függött gazdasági életünk felett. 
Úgy az osztrák, mint a külföldi tőke bi
zalmatlansággal volt irántunk s nagyrészt 
ennek a körülménynek tudható be, hogy 
állami papírjaink az utóbbi évek folyamán 
sorra visszavándoroltak a külföldi tőzsdék
ről a budapesti tőzsdébe, ahol állandó nyo
mást gyakoroltak, mert úgy az államnak, 
mint az érdekeit pénzintézeteknek elemi 
kötelessége volt a piacra dobott papírokat 
megvásárolni, nehogy azoknak értékét 
tönkre tegye. Száz és száz milliót áldoz
tunk erre a célra. A visszavándorolt papí
rok azonban most isme' megkezdik ván
dorújukat a külföldre s pénz marad he
lyettük itt, pénz, amelyet itt uj és hasznos 
befektetésekre kell és lehet felhasználni.

Nagyon sokat várunk az idén folyó
sítandó öt millió koronányi pénztől, melyet 
iparfejlesztési célokra használunk fel. Re
méljük és elvárjuk ugyanis, hogy ez a pénz

helyzetemet, ostobának a rajongásomat, esetlen
nek az odaadásomat, de akkor . . . akkor húsz 
esztendős voltam. Könnyelmű és fiatal, minden
ben különböző ettől a barnahaju aggastyántól, 
aki egyre zsörtölődik a világ gazságai ellen s aki 
égbe kiáltó igazságtalanságot lát abban is, hogy 
az ember este tiz óra után, csak úgy juthat be a 
lakásába, ha előbb a kapuban lefizeti a húsz fil
lért. Tehát húsz esztendős voltam, három évvel 
idősebb Sárközi Ételnél, akinek szőke feje szebb 
és színesebb képeket varázsolt a lelkembe, mint 
Rubens csodás szőkeségei. „Es ezt a szerelem 
tévé," mondja a nóta.

Egy házban laktunk, sőt egy emeleten. Köz
vetlenül a mi ajtónk mellett volt az Eteléké, s 
igy gyakran megesett, hogy mikor én kiléptem 
az ajtón az Etelka melett álltam s együtt tartot
tunk a lépcső felé. A folyosón különben is gyak
ran találkoztunk, de ha egy nap ötször is nyílott 
alkalmunk arra, hogy egymással beszélgessünk, 
bizony mi egy alkalommal se szűkölködtünk té
mában. Órákig álltunk a korlát mellett s Etelka 
ilyenkor azért se haragudott meg. ha a kezét kissé 
tovább és kissé melegebben szorítottam.

Egy dologról azonban még u szüléink se 
tudtak, valószínűen azért, mert ilyen irányban so
hase tévedt a gondolatuk. Az Etel szobája az 
enyém mellett volt, s ágyainkat csak a vékony 

tisztára a közérdek szempontjából lesz 
elosztva, csak annak a gyárosnak, iparos
nak juttatnak belőle, aki a szubvencióra 
úgy egyéniségénél, mint ipari tevékenysé
génél fogva érdemes. Iparfejlesztési célokra 
a régi kormányok is áldoztak elég tekin
télyes summákat, s hogy nem igen volt 
látszatja, annak a protekció és a panama 
volt az oka. Reméljük, hogy a mai tisztult 
viszonyok, a hazafias és becsületes felfogás 
uralkodása idején úgy a protekció, mint a 
panama ki vannak küszöbölve s a köz
pénzből csak az kap, aki megérdemli. Mert 
ha nem igy lenne, illuzóriussá válik az 
egész iparfejlesztási törvény, az óriási pénz
áldozat.

Mindezeket egybevetve megállapíthat
juk, hogy kedvező auspiciumok között ál
lunk itt az uj esztendő küszöbén. Minden 
téren fellendülést, munkát, uj erők érvé
nyesülését várjuk.

— Képviselőtestületi ülés. Városunk kép
viselőtestülete f. hó 16-án csütörtökön <1. u. 3 
orakor a tagok gyér részvétele mellett ülést tar
tott Walkovszky Béla községi bíró elnöklete mel
lett. Tárgyalás alá vétetett a járási főszolgabíró
nak az i!M>7. 46. l.-cz. értelmében egy Nagymi- 
hályon létesítendő munkásház tárgyában kelt át
irata, melyre nézve a képviselőtestület akként ha
tározott, hogy munkásház létesítésének szükségét 
fennforogni nem látja s ez okból azt mellőzi is.

fal választotta el egymástól, Este, mikor már tel
jes volt a csönd, megkopogtattam a falat :

Etelka !
Ezüstös csengésű hang mondta válaszul az 

én nevemet:
Árpád !

Beszélgettünk. Sokáig, néha egészen hajna
lig tartott ez a beszélgetés s soha hang olyan 
édes boldogságot nem okozott, mint az, amely 
tompán hangzott át a talon. Valami gyönyörű 
kábultság vett rajtam erőt s én úgy képzeltem, 
hogy aranyhaju királyleánynyal beszélek. Nem is 
csodálkoztam volna, ha egyszer csak leomlik a 
minket egymástól elválasztó fal s a falon túl tün
dérbirodalom tűnik elibém. Már láttam is a cso
dálatos mezőket, amelyeken aranyfényü patakok 
csobogtak végig s a patakokból, mint a gyémánt 
diádéin a legszőkébb hajból, kicsillognak a kü
lönböző halak, naptól aranyozott fejei. Hátul emel
kedik a palota, s karcsú tollai ragyognak, tündö
kölnek. A kitárt, aranyrácsos kapuban, hosszú, 
kibontott hajjal, áll a királyleány s int nekem, 
hogy kövessem, hogy járuljak elébe. Én térdre 
akarok ereszkedni előtte, de az inaim felmondják 
a szolgálatot. Valami benső érzés azt mondja, 
hogy nem szabad megalázkodnom. Hiszen én va
gyok a férfi, a teremtés koronája. Dacosan vetem 
hátra a fejemet, és igy szólok a királyleányhoz :

p. llofrna*Mn-I.a Kaehe A Ce. Basel (Stíjc)

£mell étvágyét ét a tejtiúlyt, ntegatfin' 
tett a «3hag«s». Hl.-Cíkot, éjfeli ir-adie.

Sirolin
£mell Ítvliyít /» 1 tcjuűlyt. megatün-

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza 
ellen számtalan tanár is orvosoltál naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor 
„KooAe" eredeti reomagotáet.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



A kultuszminiszter Nagymihály nagyközséget az 
iskola fentartói dij fizetése alól felmentette s ké
relemre az eddig előirt 672 koronát törölte, a 
mely körülményt a képviselőtestület örvendetesen 
tudomásul vette. Miután még a halottkémi dijak 
megállapítása tárgyában a járási főszolgabíró át
irata folytán alkotott szabályrendeletet elfogadták, 
elnöklő községi bíró az ülést berekesztette.

A nöegylet táncmulatsága.
A nagymihályi izr. jótékony nőegylet saját 

alaptőkéjének gyarapítására a Barnai szálló összes 
termeiben szombaton f. hó 11-én hangversenynyel 
egybekötött táncmulatságot rendezett. A hangver
seny fényét emelte, hogy azt a kassai cs. és kir. 
34. gyalogezred zenekara szolgáltatta. A zenekar 
Neidhardt karmesterrel az élén, Rátvay főhadnagy 
vezénylete alatt szombaton a délutáni vonattal ér
kezett városunkba s erre mifelénk, a hol legfeljebb 
nyáron a hadgyakorlatok idején van alkalma az 
emberfiának katonazenében gyönyörködni, érthető 
érdeklődést keltett mindenfelé.

A hangverseny kezdete esti fél 9 órára volt 
kitűzve, azonban már 9 óra is volt, midőn a ka
tonazene rázendítette az első zeneszámot. A gyen
gébb idegzetüeket kezdetben kissé kihozta sodruk
ból a különböző zeneinstrumentumok erős csen
gése, de csakhamar valósággal extázisba ejtett min
denkit s átszedem ültén élveztük a szebbnél-szebb 
zeneszámokat s Neidhardt karmester vezénylete 
alatt a mesteri játékot. /\ műsor ugyancsak a Neid
hardt szerzetté magyar indulóval kezdődött, utána 
Ádám: „Wenn ich König vviire" cimü gyönyörű 
nyitánya következett. Fenomenális előadásban él
veztük Lehár _\ ig özvegyiének bűbájos, valamint 
a Király-Szinház ezidei nagy hatást keltett újdon
ságának a „Varázskeringö"-nck ötletes zenéjét s 
varázsos keringőit. A műsor további része is ki
fogástalan volt s különösen a „Bánk-Bán“ opera 
részletei, nemkülönben Lillet egy vonós négyese, 
Komrák egyvelege s Dal a „Göre Gábor“-ból ért 
el nagy sikert. A közönség alig tudott betelni a 
művészies s egyúttal lelkesítő zenével s minden 
zeneszámot zajos tapssal s újrázással honorált, a 
mit az előzékeny Neidhardt azzal viszonzott, hogy 
megujrázta az egyes zeneszámokat, úgy hogy a 
sok ismétlés folytán a hangverseny csak úgy éjfél 
felé ért véget. Befejezésül a Rákóczi-indulót ját
szotta el a zenekar, a mit a közönség meghatot- 
tan s lelkes éljenzéssel állva hallgatott végig.

A hangverseny után kezdetét vette a táncz, 
a melyhez a katonazenekar és Miklós Jancsi ban
dája felváltva szolgáltatta a zenét. Az első négyest 
46 pár táncolta.

Tudósításunk nem volna teljes, ha szóvá 
nem tennők azon sajnálatos körülményt, hogy vá

— Szeretlek tégedet, szépséges királvkisasz- 
szonyom, nem is tudnék élni nélküled. A boldog
ságom, s szerelmem, az álmom te vagy 1 De férfi 
vagyok s igy nem kívánhatod, hogy könyörögjek 
érted, hogy térden csúszva könyörögjek szerelmed
ért. Én csak kitárom a karomat s ha szeretsz, 
mint a fülemile a vadrózsabokorba, te is e ka
rokba jössz, s nem bánod, hiszen nem fájhat, 
akármilyen acélos erővel szorítom a mellemhez 
gyönge testedet. . .

/X fal mögül újra megszólítanak:
— Árpád már alszol ?
Fölriadok :
— Nem alszom, édesem.
— Pedig olyan furcsa dolgokat beszéltél, 

össze-vissza — szólt Etelka.
— Elgondolkoztam.
Ezek a beszélgetések az én emlékeim. Bár 

ne volnának emlékek! Feküdnék inkább most is 
a fal mellett, s hallgatnám a túlról felém csendülő 
hangokat! Csak a boldog valóság ne válnék soha 
emlékké !

Egy este ismét megkopogtattam a falat:
— Etelkám, édesem. . .

Árpád! Árpád! Nagy újságot mondok — 
hangzott a másik szobából.

Igazán kiváncsivá tessz.
Menyasszony vagyok !
Elsötétült a világ. Levegő után kapkodtam 

s közben úgy ütöttem fejemet a falba, hogy an
nak a falnak le kellett volna omolnia. 

rosunk egynéhány szép asszonya érthetetlen okok- 
ból távol tartotta magát a jótékonycélra rendezett 
mulatságtól s a mint némelyek suttogták, ezen tá
vollétnek állítólag tendenciózus éle is lett volna. 
Mi. a kik a szép női nemnek határtalanul lelkes 
rajongói s tisztelői vagyunk, s bámulni tudjuk a 
jótékonyság iránti fogékonyságukat, el sem tud
juk képzelni, hogy bájos hölgyek a maguk esetle
ges egyéni hiúságát a jótékonyság eszméjének alá 
nem tudnák rendelni s a jótékonyság rovására 
egyenetlenkedést s visszavonást akarnának a nő
egylet kebelében fölidézni. Sokkal inkább vagyunk 
hajlandók elhinni, hogy ezen szóbeszéd semmi ko
moly alappal nem bir, annál is inkább, mivel — 
ismételjük jótékonyságról volt s van szó.

A mulatság rendezése körül Dr. Gliick Sa- 
muné elnöknő fejtett ki fáradhatatlan tevékenysé
get, a melyért városunk szegényei részéről csak 
áldásban lesz része.

A mulatságon résztvett hölgyek névsorát itt 
közöljük betűrendben, a mint hamarjában felje
gyezheti ük.

Asszonyok: Bajusz Andorné, Bartus Boldi- 
zsárue, Bódy Győzőné, Briinn Mórné, Brügler 
Mórné, Berkovics Lipótné, Deák Jenőné, Dr. Eper- 
jesy Lajosné, Engel Árminné, Dr. Fuchs Ignácné, 
Friedman Mihályné. Dr. Gliick Samuné, Dr. Gutt- 
man Lipótné. Dr. Grünwald Adolfné, Gleich Mórné, 
Dr. Kállai Józsefné, Kiéin Menyhértné, Landes- 
man Vilmosné, Dr. Lenorovits Mihályné, Landes- 
man Simonné. Lándai Józsefné. Leuchtman La
josné, Landau Mórné. Moskovits Márkné, Müller 
Mórné, Özv. Oppitz Károly né, Polányi Gézáné, 
Sutter Rezsőmé, Spiegel Samuné. Szöllősi Sán- 
dorné. Walkovszky Béláné, Widder Béláné, Wid- 
der Bertalanná, Widder Andorné, Weiszberger 
Samuné.

Leányok : Biringer Margit, Brügler Ottilia, 
Brügler Tériké, Engel Gizi, Fröhlich Cory, Fried- 
man Aranka (Nagycsebb), Gliick Margitka. Glück . 
Erzsiké, Herskovics Rózsi (Verbócz), Kiéin Annuska, 
Kiéin Nelly (Mezőkaszony). Kiéin Elza, Kiéin Ma
riska. Landesman Laura. Moskovits Ella (Laborc- 
mező), Oppitz Irma. Polányi Teriké, Strömpl 
Mariska (Alsómetzenzéf), Szameth Ilona (Gálszécs), 
Walkovszky Ilonka (llomonna), Weinberger Anna 
(Pazdics). S.

VEGYES HÍREK
Személyi hír. Czibur Bertalan, kerüle

tünk országgyűlési képviselője, a képviselőház ta
nácskozásaira Budapestre utazott.

Az iparhatósági meghízottak válasz
tása 1908. január hó 19-én d. u. .3 órakor a vá
rosházán fog megtartatni.

Nos, hát nem is érdekel, ki a vőlegé
nyem ? — kérdezte panaszosan Etelka.

— Nem !
\ ege volt, mindörökre vége !
Azaz, éppen nem volt a vége ! A közönsé

ges, a banális szerelmi ügyeknek végük szakadt 
a házassággal, de én nem akartam banális lenni. 
Nem is tudtam volna. Én nem azért szerettem őt, 
mert ő is szeretett, hanem — ej azért, mert sze
rettem. Azt tehát, hogy ő máshoz megy feleségül, 
nem változtathat ezen a szerelmen semmit. Az önér
zet ? Bolond ember az, aki az önérzetét föléje he
lyezi boldogságának. Az különben is sablon.

Így gondolkoztam akkor s ennek a gondol
kodásnak köszönhettem azt, hogy akit más, a 
banális ember, csak egyszer vészit el, én többször 
is elvesztettem. Elmondom, hogyan.

Etelka színésznő volt. Mikor tehát férjhez 
ment, nagy bánatomban azzal vigasztaltam maga
mat, hogy a színésznőből maradt valami nékem 
is. Hiszen a színésznőhöz mindenkinek joga van. 
Kinek egy kézszoritás jut, kinek egy csók, egy va
lakinek pedig minden. Az ezer arc közül, gondol
tam, egyik majd csak rám is fog mosolyogni. 
Bolond ábrándozás volt. Etelka férjhez ment és 
ott hagyta a színpadot. Ekkor vesztettem el őt 
másodszor.

Most megint másban reménykedtem. — Azt 
hittem, hogy Etel, mikor arra a kövér kis fiská
lisra esett a választása, nem a szivére, hanem az 
eszére hallgatott. Minthogy pedig annak anyagi 
viszonyai meglehetősen ziláltak voltak, bizonyosan

— Közigazgatási gyakornok beosztása. 
A vármegye alispánja Mertens Arthur közigazga
tási gyakornokot a nagymihályi járásba osztotta 
be szolgálattételre.

Áthelyezés. A m. kir. miniszterelnök 
mint pénzügyminiszter Hrencsik Kálmán nagymi
hályi és Berkovits Sándor magyaróvári adótisz
teket kölcsönösen áthelyezte.

Dijnoki kinevezés. A nagymihályi szol- 
gabirói hivatalnál az Istenben boldogult Béressy 
József elhunytával megüresedett dijnoki állásra 
Pataky Jenő neveztetett ki.

A közigazgatási bizottság ülése. Zemp- 
lénvármegye közigazgatási bizottsága az 1908. év
ben f. hó 13-án tartotta első ülését Meczner 
Gyula főispán elnöklete mellett. Az ülésen tárgya
lás alá került azon körülmény, hogy Pazdics és 
Mocsár községek 16 ezer korona állami iskolai 
építési költséggel vannak hátralékban. A kultusz
minisztertől kamatmentes államkölcsönt kértek a 
községek. A miniszter ezt megtagadta, mire a vá- 
lalkozó beperelte a községeket. Minthogy a fize
tési kötelezettség nyilvánvaló s a községek tete
mes perköltségekkel is terhelve lesznek, a bizott
ság megbízta a nagymihályi járás főszolgabiráját 
és Beregszászy István kir. tanfelügyelőt, hogy az 
ügyben a helyszínén tárgyaljanak a lakosokkal. 
Benda Izráel Butka községben magániskola nyit- 
hatására kért engedélyt. A kérelmet pártolókig 
terjesztik fel a közoktatásügyi miniszterhez.

A nagymihályi kereskedelmi és hitel
bank részvénytársaságnak lapunk mai számá
ban közzétett zárszámadásai ezen intézet folyto
nos és fokozatos fejlődéséről tesznek tanúságot. 
A betétállomány dacára a rósz termésnek és a 
pénzügyi válságnak lényeges emelkedést mutat, 
állománya I millió 819,000 korona, a gyarapo
dás a múlt évvel szemben 169,390 korona. Az 
értékpapír állomány értéke 1JM)7. december 31-iki 
árfolyam értéket alapul véve 204,810 korona és 
egész teljességében a tőzsdén jegyzett értékpapí
rokból, nagyrészt állampapírokból áll. Az 1907. 
évi tiszta nyeremény az átvitellel együtt 84,296 
korona 22 fillér. Az igazgatóság a közgyűlésnek 
javasolni fogja, hogy osztalékra részvényenkint 30 
koronát, tehát 5 koronával többet mint az elmúlt 
évben fordítson, mig a tartalékalapokat 35,000 
koronával dotálja. A tartalékalapok magassága 
eszerint 355,500 korona lesz és evvel az intézet 
saját alapjai 655,000 koronát tesznek ki. Dacára 
a kritikus pénzviszonyoknak az intézet azon hely
zetben volt, hogy a pénzválság tartama alatt, 
vagyis múlt évi szeptember 1-étöl az év végéig 
462,174 korona 23 fillér uj kölcsönöket folyósít
hatott.

számítottam arra, hogy Etel nem nyomorog vele. 
Nem úgy történt. Mikor pénzre volt szükségük, 
Etel megint visszatért a színpadra s ő keresett a 
férjének, mert szerette. Én azonban öt újra el
vesztettem.

Ekkor már csak egy reményem maradt. Azt 
gondoltam, hogy a szerelmüknek nem lesz gyü
mölcse. Elvégre a férfi mögött meglehetősen vi
haros ifjúság volt, a nő pedig gyönge, mint a 
liliom. Megvallom kissé óhajtottam is, hogy ez a 
szerelem meddő maradjon.

Es a múltkor, midőn hosszú utazásomról 
hazatérve meglátogattam őket, az Etel férje foga
dott. (Az asszony ágyban feküdt, nem jöhetett 
elém.) A férfi arcán széles mosoly ült, úgy veze
tett egy kis négy kerekű kocsihoz. Remegve kö
vettem. Óvatosan húzta félre a kocsi piros füg
gönyét, s szinte diadalmasan mondta :

Ide nézz ! — A tekintetéből látszott, hogy 
a kis fiskálisból a világ egyik legboldogabb em
bere lett.

A kocsiban pufók arcú kis baba feküdt. Se 
szép, se csúnya, mint a legtöbb gyerek. Bizony 
én igazán nem tudtam volna megmondani, vájjon 
mi lesz belőle egykor : szép, karcsú, szőke leány, 
mint az anyja, vagy fekete, göndörhaju, kövér 
fin, mint az apja.

A szememet különben is elbontották a kő
inek. Hiszen az ő gyermeke volt, az övé, akit 
most már egészen elveszítettem.

Káinok! Lajos.



Halálozás. A kassai róni. kath. egyház
megyének nagy gyásza van. Katinszky Geyza 
sátoraljaújhelyi apát-plébános, zempléni főesperes, 
szentszéki tanácsos f. hó 14-én életének 60-ik evé
ben d. u. 4 órakor Sátoraljaujhelylxm elhunyt. 
Az elhunyt főpap nemeslelkü ember volt, a kit 
a lakosság felekezeti kiilömbség nélkül tisztelt s 
becsült. Halála nemcsak Sátoraljaújhelyben, de az 
egész vármegyében mély részvétet keltett. Teme
tése f. hó 16-án volt, éppen a névnapján. A te
metési szertartást F/scAíT Colbrie Ágoston dr. kassai 
püspök, a gyászmisét jó barátja a kassai plébá
nos Kozora Endre végezte.

Műkedvelői előadás. Említettük lapunk 
múlt heti számában, hogy városunkban legköze
lebb egy műkedvelői előadással egybekötött tánc
mulatság lesz. Ezen hírünk most annyiban szo
rul helyreigazításra, hogy az estély nem folyó hó 
25-én, - a mint az eredetileg tervezve volt 
hanem február hó 1-én lesz az „Aranybika" szál
lóban megtartva, még pedig a polg. iskola fizikai 
szertára javára. Színre kerül : „A szélkakas" s 
„A nyolcadik pont" egy-egy felvonásos vígjáték. 
A védnöki tisztet gróf Sztáray Sándorné volt 
szives elvállalni, hangsúlyozva azon körülményt, 
hogy nemesebb célt nem is választhattak volna. () 
méltósága kilátásba helyezte a bálon való megje
lenését is. Az estély iránt nagy érdeklődés nyil
vánul s tekintve a kulturális célt, előreláthatólag 
az idei farsang egyik legsikerültebb mulatsága lesz. 
A meghívok e napokban küldetnek széjjel, mely 
meghívót egyébként egész terjedelmében itt kö
zöljük : Meghívó. A nagymihályi műkedvelő tár
saság Öméltósága Gróf Sztáray Sándorné úrnő 
védnöksége alatt a polg. iskola szertára javára
1908. február hó I-én Nagymihályban az „Arany
bika" szálló összes termeiben műkedvelői előadás
sal egybekötött táncmulatságot rendez, melyre kí
vül címzett urat és becses családját tisztelettel 
meghívja a műkedvelő társaság. Belépőjegyek : 
ülőhely 2 korona, állóhely 1 korona, karzat 60 
fillér. Kezdete este 8 órakor, .legyek előre váltha
tók Landesman B. könyvkereskedésében. I'< lülfi- 
zetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyug
táztatnak. Szilire kerül : A szélkakas. Vígjáték I 
felvonásban, lila: Dezsöfi. Személyek: Sziklat 
Péter, nyugalmazott ezredes Darabánt Andor, 
Klára, neje Bucsinszky Emmy, Piroska. Peri, jo
gász gyermekeik Gittek Margitka. Dr. Karczub 
Gyula, Kenessey Ilon Fíizcly I (élénké, Fehér Gabi 
Rakoz'szky Dezső, Gábor bácsi, kertész , * * 
Juczi, unokahuga GlUck Erzsiké. Történik Sziklat 
falusi kastélyában. Ezt követi : A nyolcadik pont. 
Vígjáték 1 felvonásban. Irta : Murger. Személyek : 
Dubreuil, volt tengerész kapitány Manajló Endre, 
Santenis Júlia, özvegy, unokahuga Fait Ilonka, 
Gerard Raoul Dr. Polányi Géza, Róza, szobaleány 
Karczub Mariska.

Uránia. A legutóbbi Uránia-elöadás so
rán bemutatásra kerültek a Beszkidek, Zemplén. 
Ung és Beregvármegyék határaiban. A közönség 
ez előadást fokozott érdeklődéssel kísérte, mivel 
ismerős tájék került bemutatásra. így nagyon si
került felvételekben láttuk megörökítve Szobránc- 
fürdöt, Ungvárt, Nyeviczke várát s a többi vidé
ket egészen a vcreczkei szorosig. Láttuk továbbá 
a Sztáray kastélyt, valamint a vinnai várat, Vinna 
községét és Czibur Bertalan országgyűlési képvi
selőnk borházát, a mely körülmény egy szívélyes 
s parázs kis tüntetésre is adott alkalmat követünk 
mellett, amennyiben az előadáson jelen volt Czi
bur Bertalant a közönség lelkesen megéljenezte. 
A felolvasás befejeztével kijutott az éljenzésből 
Oppitz Sándornak, a buzgó felolvasónak is. A 
legközelebbi előadás f. hó 19-én vasárnap este 
lesz. Bemutatásra kerülnek : A Beszkidek (Mára- 
marosmegye), a melyet lovag Siegmeth Káról) 
irt. E helyütt említjük meg, hogy az illusztris szer
zőnek nagy hálával tartozik városunk közönsége, 
a miért képeit s nagy tudásra való élvezetes le
írását bemutatás, illetve felolvasás végett áten
gedte. Cselekedetével nemes és culturális missiót 
teljesített.

Életmentő asszony. Egy derék, igazi 
emberszeretettől áthatott zsidó asszony nemes 
tettéről emlékezünk meg. Koskóc községben Ga- 
valla János gazdának a felesége pár nap előtt 
gyermekágyban súlyosan megbetegedett s eszmé
letét is elvesztette. A falusi bába halottnak jelen

tette ki az asszonyt, kit férje és 6 apró gyereke 
siratott. A férj átment a falusi boltoshoz, hogy a 
„halott" számára harisnyát vegyen, mig a bába 
és a szomszédasszonyok öltöztették. Grünfeld Mór 
boltos feleségével együtt átment Gavalla házához, 
a „halott" megtekintésére. Grünfeldnének feltűnt, 
hogy az állítólag már több óra előtt meghalt 
asszony még mindig vérzik: masszírozni kezdte 
az eszméletlen nőt s az hozzátartozóinak nem 
csekély örömére rövid idő múltán magához is tért 
s annyira jobban van. hogy felépülése bizonyosra 
whető. Az ügyes, bátor és jószivü Grünfeld 
Mórné nemes cselekedetét aligha fogják mások 
áldani, mint az a hat árva, kiknek anyjukat visz- 
szaadta.

Gróf Széchenyi László esküvője. Mint 
értesülünk New yorkhan szombaton gróf Széchenyi 
László és menyasszonya Vanderbilt Gladys, to
vábbá egy ügyvéd automobilon a varosházára 
mentek és egy dollár lefizetésével január 27-ére 
házassági engedélyt váltottak. Mivel csak egy en
gedélyt vásárolt a gróf, nyilvánvaló, hogy csak 
római katholikus egyházi szertartás lesz s a mát
kapár sem a polgári hatoság előtt, sem a protes
táns templomban nem fog házasságot kötni.

Eljegyzés. Berkovits Samu helybeli la
kos f. ho 15-én eljegyezte Grünfeld Berta kisasz- 
szonyt Cryörgyföldén.

Esküvő. Gleich I iugó ungvári szállító f. 
hó 19-én esküszik örök hűséget Guthard Aranka 
kisasszonynak Budapesten a dohány-utcai temp
lomban.

Ungmegyeí Naptár címmel Mocsári 
Miklós ungvári árvaszéki ülnök jogi es regényíró 
szerkesztésében hasznos évkönyv jelent meg az 
l'ngmegyei Könyvnyomda r.-t. kiadásában Ung
vári. A naptárban az összes ungmegyei hivatalok 
szervezete, ügybeosztása és címtára, azonkívül az 
egyletek, hitelintézetek, vállalatok stb. pontos cim
tára foglaltatik. Az ösmeretterjesztő rész élénk, 
számos képpel tarkítva. Az ügyesen, szakavatott 
kézzel szerkesztett naptár nagy 8° alakban Itt iv 
terjedelemben kötve 4<» fillérbe kerül. Ajánljuk 
olvasóink és a hirdetőközönség figyelmébe.

Ritka csőd. Dr. Gábor Gyula szerencsi 
orvos ellen a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék cső
döt! rendelt el.

Legjobb prágai sonkák és husnemüek 
a legjutányosabb árak mellett zW. Vellcminskinel 
Prágában kaphatók, a ki árjegyjéket kívánatra 
bérmentve szívesen küld.

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

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

Dr. Kállai Jozief.
Kiadóhivatal! milvaz.atö Lándai Jozaef.

Nyilvános számadás
A nagymihályi izr. jótékony nőegylet által f. évi 
január hó 11-én rendezett hangversenynyel egy

bekötött táncestélyéről.
Bevétel . . . . 882 K — f.
Kiadás . . . . 529 K 60 f.
Tiszta jövedelem .‘152 K 40 f.

Felülfizettek : Czibur Bertalan 20 K Wein
berger Jenő (Pazdics) 14 K Szőllősi Sándor 
11 K — Dr. Dick Sándor (Homonna), Fuchs Mór 
(Sátoraljaújhely), Dr. luchs Ignácz, Dr. Glück 
Samu, Horváth Sándor, Dr. Kállai József, Maii
déi Lipót (Kisráska), Polányi Géza. Spiegel Samu, 
Schvarcz Bernül, Vörös Jenő (B.-Szerdahely) 
|() |() K Gálfalvy János. Dr. Fuchs Emil
(Sátoraljaújhely), Dr. Preusz Miklós 7 7 K
I). Guttman l.ipót, Dr. Lenorovits Mihály. Ma- 
tlliász József, Ozv. Spiegel Bernátné, Spiegel La
jos, Zimonyi Henrik 6—6 K - Dr. Brügler Ber
talan (Budapest), Briinii Mór, Grosz Ignácz. Lan
desman Vilmos, Löffler Sándor, Rácz Henrik, 
Rosenberg Ignácz, Rőth Mór (Nagycsebb), Schön- 
berger Géza 5 5 K Berger Ernő, Bódy Győző. 
Friedman Mihály, Fuchs Lázár, Glück Mór, Halmi 

Ödön (Lászlóméi), Jakobovics Izsák, Jakobovics 
Ignácz. Müller Mór, Dr. Róth Mihály (Málcza), 
Widder Henrik (Budapest), Widder Menyhért 4—4 
K Barmai Andor, Ozv. Brünn Lipótné, Ehren- 
berg Cliaim (Őrmező), Engel Jónásné, Dr. Eper
jese Lajos. Freund Mór, Dr. Garai Ármin (Sátor
aljaújhely), Goldstein Benő (Tolcsva). Haberfeld 
Kornél. Dr. Hajnal Dezső (Miskolcz), Dr. Kellner 
Mihály, Kiéin Béni (Berettő), Kiéin Gyula, Kozlay 
József (Pazdics), Papp István, Pollácsek Nándor 
(Gatály), Dr. Orley Ödön. Reichard Sándor (Sá
toraljaújhely ), Tolvay Imre, Weinberger Dezső 
(Komonya), Widder Andor 8—4) K — Ackerman 
Artliur, Balázs Lajos, Dr. Brügler Miksa, Brügler 
Simon, Dick Sámuel, Deák Jenő, Engel Ármin, 
Glück Dezső, Goldfingcr Simon, Grünfeld Samu 
(Berettő), György Lajos (Sátoraljaújhely), Hersko- 
vics Jónás (Gálszécs), Karczub Pál, Kiéin Áron, 
Kohn Hermán (Falkus), l.andau Mór, Leuchtman 
Lajos, Markovics Albert, Dr. Miklós Móricz, Mos- 
kovics Artliur (Pazdics), Reich Adolf, Sallay Béla, 
Weinberger Jani. Widder Béla, Widder Bertalan 
2 2 K Berkovics Lipót, Brügler Lajos, Lándai 
József, Manajló Endre, ifj. Rosenblum Lajos 1—1 
koronát.

Lefkovics Kálmán (Sztára) 5 koronát.
Mindazoknak, kik az egylet alaptőkéjének 

gyarapításához nemeslelküen hozzájárultak, a nő
egylet ezúton is háiáp köszönetét nyilvánítja. E 
helyütt fejezi ki hálás köszönetét az elnökség 
A'eidhardt karmester. Szőllősi Sándor és Lándai 
József uraknak is, kik a hangverseny, ihletve tánc
rendezéssel az est sikerét előmozdítani szíves
kedtek.

Pályázati hirdetmény.
A nagymihályi általános ipartestület

nél megüresedett

jegyzői állásra
ezennel pályázat hirdettetik.

Pályázati kérvények 1908. január hó 
25-éig kedd, csütörtök és szombati napo
kon este (’ 8-ig nyújtandók be az elnök
séghez. Ugyanott a javadalmazás is meg
tudható.

Nagymihály, 1908. január 16.
Az elöljáróság nevében : 
Kolozsváry Ödön 

elnök.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. 

tudomására adni, hogy külföldi tanulmányutamat 
befejezve Münchenből hazaérkeztem és készítek 
leginűvésziesebb kivitelben és jutányos árak mellett 

olaj-, aqaarell- 
és 

pastell-képeket 
fénykép vagy természet után.

Továbbá elvállalok templomi, szent vagy 
freskó festészetet és régi képek restaurálását.

Egyben értesítem a helybeli intelligenciát, 
i'ogy »gy

festészeti tanfolyamot 
nyitok kezdők és haladók részére olaj- és aquarell- 
festészetből.
Beiratkozás díjtalan. — Tandíj egy óra 2 kor. 

Tisztelettel
ifj. Halász Gerson

festő.
Található : Halász-féle műteremben Kossuth 

Lajos-utca 4.



------ ___ MEGHÍVÁS. =
A Nagymihályi Kereskedelmi és Hitelbank Részvénytársaság

1908. évi február hó 9-én délelőtt 10 órakor az intézet hivatalos helyiségében

XIV. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
tartja meg, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja.

Közgyűlési tárgysorozat:
1. A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése a lefolyt üzleti évről.
3. A mérleg előterjesztése és a felmentvény megadása.
4. A tiszta nyeremény mikénti felosztása iránti határozathozatal.
5. A felügyelő-bizottság megválasztása.

Nagymihály. 1908. január 16. A.z igazgatósa  ff.

JEGYZET. A közgyűlésen csak azon részvényesek szavazhatnak, kik a közgyűlést megelőzőleg legalább 30 nappal saját nevükre irt részvényeiket 
a közgyűlés előtt az intézetnél leteszik.

Tartozik MÉRLEG-SZÁMLA. Követel

Főkönyvi 
lapszám VAGYON

Pénztár készlet.....................................
Értékpapírok . . . . .
Váltótárcza.....................................

Kölcsönök kötvényekre 
Jelzálog bizt. mellett K 378-977'45 
Kezesség mellett 
Előlegek értékpapírokra
Folyószámlái adósok fedezve 
Idegen pénznemek és értékek 
Óvási dijak és perköltségek 
Vegyes követelések . 
Részvényesek tartozása 
Előre fizetett kamatok

13-61 Ki

Korona fillér

100655 64
254810 —

2540791 63

392583 45
5157 72

548522 90
33260 18

630 60
2816 42

310 —
10545 62

.'5890084 16

Főkönyvi 
lapszám TEHER

Alaptőke . . . . .
Tartaléktőke
Értékpapír árfolyam különbözeti 
Ház alap .... 
Osztalék tartalékalap
Betétek .... 
Hitelezők .... 
Visszleszámitolt váltók 
Átruházott jelzálogkölcsönök 
Fel nem vett osztalékok . 
Hátralékos betétkamatadó . 
1908-ik évet illető kamatok 
Vegyesek . . - .
Nyereményegyenleg .

alap

Korona | fillér

300000
300000 

5000
10000
5000

1819860
246062
955114
135526

120 
3681

25054
368

84296

3890084

Tartozik

VESZTESÉG

EREDMÉNY-SZÁMLA.
NYERESÉG

Igazg. fel. biz. tiszti és szolga fizetések 
Betétkamatok ..... 
Visszleszámitolt váltókamatok 
Átruházott jelzálog kölcsön kamatok 
Lakbér ...... 
Állami- és községi adó
Betétkamatadó ..... 
Üzleti költség ..... 
Napi biztosi dijak
Különfélék .....
Leírások .....
Árfolyamveszt, értékpap.r állománynál 
Drágasági pótlék . . ’ .

Nyeremény :
K 69 096-22 

15-200 —
Folyó évi
A.Lv<.ut a múlt évrőlÁthozat

19241
71442
84423

Főkönyvi 
lapszámKorona fillér

84296

3015(56 53

Áthozat a múlt évről
Váltókamatok . . . . .
Kötvénykölcsön kamatok .
Értékpapír előleg kamatok
Folyószámlái kamatok
Vegyes kamatok . . . .
Értékpapír kamatok . . . .
Jutalékok . . . . .
Befolyt leirt követelések
Nyeremény id. pénznem, és értékeknél 
Átiratási-dijak . . . . .

Nagymihály. 1907. december 31.
Dick Sámuel WelnbergerArthur Brünn Mór Dr. Widder Márk Roscnblum Jenő

pénztáritok. igazg. alclnök. vezérigazgató. igazg. elnök. s. könyvvezető

Brügler Mór Glück Mór Löffler Noa Dr. Pogány Gerő Rosenberg Ignácz

u«.v egészben, mint egyes tételeiben helyesnek s a valósággal megegyezőnek találtuk.

igazR. tagok.

Widder Menyhért 
főkönyvvezető.

Jelen eredmény-, valamin! mérleg-számlát az üzleti könyvekkel, valamim a főkönyvben kimutatott eredményekkel iételröl-lélelre
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összehasonlitottuk és azt

A FELÜGYELÖ - B I Z O TTSÁG :
Dr. Fuchs Ignácz Barna! Andor Dr. Kállai József

Betétállomány gy.r.podá.a 169,390 K 46 f._ Váltótárca apadáw 197,036 K II f. - A leszámítolt váltók dar.bszáma: 13,873.

Összforgalom: 54,380.166 K 37 f.

Nyomatott Landesnian B. könyvnyomdájában Nagymihályon.


