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Hova a lap axallami réaxét illető min.Un 
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Kossuth Xaijoa-utoxa 34. szám.

KI.ŐFIZETF.SI DÍJ : Égési évre 8 kor. 
fél évre 4 kor. negyed evre 2 kor.

Egye, műim ára 30 fii.

Kéairatok nem adatnak viaaaa.
Hnrinentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nylit-tér soronklnt 40 fii.

A pénzpiac javulása.

Ez a hónap kellemes meglepetést ho
zott a pénzvilág embereinek. Az 1907. év 
második felében pusztító válság lecsende- 
sült és ma már szebb jövő előszele ke
csegteti jó reménységgel a megbénított üz
letet. Úgy véljük, nem szükséges részlete
sen ecsetelni azokat a bajokat, amiket az 
elmúlt esztendő a kereskedelem és ipar 
vállaira rakott, mert annak súlyát az egész 
társadalom és egyesek egyformán érezték.

Evek óta lappang az a burkolt folya
mat, ainelv a gazdasági élet testére, a tul- 
produkció következtében, fekélyként nehe
zedett s amely az elmúlt év végén vált 
akuttá az amerikai krach beálltával. Az 
amerikai bajok kisebb mértékben Európa 
gazdaságában is fennállottak s ezért az ott 
kitört vésszel szemben Európa sem volt 
immunis.

Az amerikai krach a kontinens pénz
világát fokozott óvatosságra intette. Az első 
rendszabályt a nemzeti jegybankok alkot
ták meg, amelyek aranykészleteiket féltet
ték és megdrágították a pénz kamatját. 
Előljárt e téren akkor az angol jegybank, 
amelynek piaca a legközvetlenebb össze
köttetésben áll az amerikai piaccal. Utána 
a többi jegybankok sorban fölemelték a 

bankkamatlábat, melyhez természetesen, a 
mi jegybankunk, az Osztrák Magyar Bank 
is csatlakozott.

A pénzdrágulás nagyon nyomott hely
zetet teremtett a világpiacon. A vállalko
zási kedv teljesen megszűnt s azok a vál
lalatok, amelyek kizárólag vagy nagy mér
tékben hitelre voltak alapozva, elbuktak. 
Miután pedig éppen ezek a vállalatok vol
tak a gazdasági élet rákfenéi, elbukásuk 
csak tisztitotta a helyzetet. A pénzvilág már 
sóvárogva leste a krízis lecsendesülését és 
visszafojtott lélekzettel leste a tengeren túl 
történteket. Onnan azonban nem mindig 
megbízhatók voltak az értesülések.

A nemzetközi pénzpiac javulásának 
fokmérőjéül, a krízis fészkére való tekin
tettel, az angol piac tekinthető. Az angol 
bank egyszázalékos kamatláb leszállítása 
tehát a javulás első fecskéjeként jelentke
zett. Ez a kamatlábleszállitás mozgalomba 
hozta Európa többi jegybankjait is, me
lyeknek helyzete az uj év óta nagy mér
tékben javul. Másodsorban a francia bank 
szállította le a hivatali» kamatlábat fél szá
zalékkal.

Következett az Osztrák Magyar Bank, 
mely a kamatlábat 5 százalékra szállította le.

A kamatlábleszállitásról utóbb ezt a 
jelentést olvassuk :

Az Osztrák Magyar Bank főtanácsa, 
a bankkamatlábat 6 százalékról 5 száza
lékra mérsékelte, mert a bank státusa lé
nyegesen javult és tekintettel az előrelát
hatólag folyton nagy mértékben emelkedő 
bevételekre, bizonyossággal fel lehet tenni, 
hogy január végéig adómentes bankjegyek 
már tekintélyes összegben lesznek forga
lomban és hogy a devizákban és külföldi 
fizetési eszközökben való készlet a múlt év 
ugyanezen szakában készenlétben volt, 
mennyiségtől nem fog jelentékenyen eltérni. 
A nyugati jegybankok kimutatásai kivétel 
nélkül jelentékeny javulásról tesznek tanú
ságot és különösen Londonban és Berlin
ben a piaci váltók nívója úgy alakult, hogy 
pénzállapotaink romlásától nem kelll már 
tartanunk. Eszerint tehát váltók leszámíto
lására. varránsokra és értékpapírokra 5 szá
zalék, állami járadékokra, sójegyekre, ma
gyar kincstári jegyekre és az Osztrák Ma
gyar Bank zálogleveleire adott kölcsönnél 
5 és fél százalék és más értékpapírokra 
adott kölcsönnél 6 százalék a kamatláb.

A Wertheim-szekrény pedig ezek után 
valószinüleg meg fog nyílni és a pénz, 
amelyet a nyomott helyzet eddig lekötött, 
ismét alkotó rendeltetését fogja betölteni a 
kereskedelemben és iparban.

T A R C Z A.
A 1 o m.

Elsza váltatott a méltóságos N. H.-né által Pazdicson tartott 
gyemiekfeiruházási ünnepélyen.

Csudálatos álmom volt az éjjel nékem, 
Figyeljetek ide, rögtön elbeszélem.

* •

Ül a Mindenható csillagtrónusában 
Angyalsereg között fenn a menyországban. 
Korona van fején, napsugárból szőve, 
Menyország lakói állanak előtte.
Néma áhítattal tekintenek rája, 
Égő figyelemmel várnak a szavára. 
És az Úr megszólal : „Áldásom reátok, 
Menyország lakói szavam van hozzátok ! 
Én vagyok a halál, én vagyok az élet. . . 
Örök boldogságot adtam én tinéktek. 
Óh, mert ti a földön mindig jók valátok. 
Az emberek javát híven munkáltátok.
És ez igy van rendjén menyországi népem : 
Az ember ne magáért, másokért is éljen. 
BünŐs az az ember, kinek nincs más gondja, 
Mint hogy a nyugalmát féltékenyen óvja. 
Pedig a közjónak magasztos érzéke 
Emeli csak öt az állatnak föléje.
Áldva legyetek ti menyországi népem.

Sirolin
Email étvágyát é» a teataúlyt, mígMOn' 
Mi a tlhOgést, aV.'dékot. éjjeli liaadas*. 

Mert ti értettetek, követtetek engem ! 
Álljatok hát elé, mondjátok el rendre : 
Az emberek javát ki hogyan művelte ? !“

Előáll egy harcos, sebhelyekkel rakva, 
Mint az ágyúdörgés, úgy harsog a szava : 
„Rabigában nyögött ott lenn az én népem, 
Zsarnok önkény karma vájkált a szivében. 
Legszentebb jogait a sárba tiporták, 
Legszentebb érzelmét százszor kigúnyolták. 
S a mikor azt hitték : álom jött szemére, 
Amelyből nem lészen soha ébredése, 
Az elnyomott népet álmából felráztam, 
Börtöne ajtaját kardommal kitártam, 
A zsarnok arcába vágtam a bilincsét, 
A zsarnok vérével mostam le a szennyét!.."

És szóla egy másik. Sáppadt, fakó arca, 
Amiközben beszél, mintha ki-kigyúlna : 
„Én meg a természet titkait kutattam, 
A nagy setétségben világot gyújtottam. 
Romboló erőket alkotóvá tettem, 
Lázadó elemek erejét fékeztem, 
Fáklyámmal mutattam uj földi világot. 
Bár sohasem szórtak utamra virágot . .

Szóla a harmadik: En meg a költészet 
Bűvös erejével hirdettem a szépet. 
Lelkesítek harcra, tüzeltem munkára, 

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza 
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor' 
uKooJte” credrtl csomagolást.

P. Hotfraaan-Ea Rache A Ce. Basel (Svájc)

Glóriát fontam a hazám homlokára. 
Akit csalódás ért, akit bánat tépett : 
Az a költészetem árjából merített. 
S mint a Letlie vize, elűzte a gondját, 
Lecsendesitette lelke forrongását." 

És szólották tovább, nagy tettekről szólva, 
Mig az Ür szétnézvén jóságosán szóla : 
„Hát te szerény nő ott . . . szóljál te is végre, 
Mit műveltél lent a népek örömére ? . .“

Szól a megszólított, szemét fölemelve, 
Jóságos nézését az Urra függesztve : 
„Oh az én tetteim korántsem ily nagyok. 
Lenn, ahol a Laboré lassudan kanyarog, 
Csöndes falucskában elvonulva éltem 
Vitéz őseimnek ősi lakhelyében.
Házamnak ajtaja sohasem volt zárva, 
Megnyitott a szegény könyörgő szavára. 
Kit Ínség üldözött, kinek szive vérzett. 
Az a küszöbömre nem hiába lépett. 
S amikor a hideg Táborait a tájra, 
Más vidékre szállott a dalos madárka, 
S te a fázó földre fehér paplant raktál. 
Az erdő vadjának meleg ruhát adtál : 
Magamköré gyújtóm a gyermeksereget, 
S miközben a lelkem örömtől repesett, 
Öltöztettem őket meleg takaróba, 
Mely a tél fagyától festőket megóvja. . .“

Kapható nrvoW rendeletre a t>A<y««»UrJj 
bán. — Ara Uvegenklat 4.— köröné.

Lapunk mai «4ma 4 oldalra tarjad.



Levél a Szerkesztőhöz.
Tisztelt Szerkesztő ur!

Köztudomású tény, hogy Nagymihály város 
közönségének minden humánus és nemes cél iránt 
megnyilatkozó áldozatkészsége folytán a József kir. 
herceg Szanatórium Egyesület nagymihályi fiókja 
megalakulván s ekként a fiókegyesület a tüdővész 
gyógyítására alakult ezen egylet jótéteményeiben 
egyeseket időnkint részesíteni jogot nyervén, a 
múlt 1907. évben e vidékről már két tüdőbajos 
ifjú részesült az intézet áldásos gyógykezelésében.

A József kir. herceg Szanatórium Egyesület 
központi elnöke Lukács György v. b. t. tanácsos 
e napokban a következő levelet intézte hozzám :

„Bizottságaink alapszabályainkban biztosított 
joguknál fogva ez évben is javaslatba hozhatják 
a felvételért hozzájuk folyamodó egy-két szegény
sorsú tüdőbetegnek gyulai intézetünkbe leendő 
felvételét.

Igazgatóságunk határozata folytán kérem 
Nagyságodat, hogy a jövőben folyamodó bete
gektől szegénységi bizonyítványt is kegyesked
jék kívánni s azt a betegre vonatkozó bizottsági 
ajánlat és szabályszerűen kitöltött orvosi véle
mény kapcsán hozzám beterjeszteni.

Megtörtént ugyanis, hogy egyik-másik bizott
ság olyan beteget hozott ingyenes ápolásra ja
vaslatba, akinek vagyoni körülményei nem jo
gosították volna az illetőt, hogy mint szegény
sorsut ápoljuk.

Csatoltan küldetek Nagyságodnak néhány or
vosi vélemény ürlápot a folyamodó betegek ré
szére.

Igen kérem Nagyságodat kizárólag a tuber
kulózis első stádiumában levő beteget méltóz- 
tassék ajánlani, mert az előrehaladottabb bete
geket a szanaióriuml kezelés sem képes már 
megmenteni."

Tisztelt Szerkesztő ur ! A magasztos cél ér
dekében kérem, szíveskedjék e levelet becses lap
jában az áldozatkész közönség és az esetleg fel
vételt igénylők teljes tájékoztatása végett azon 
felszólításom mellett közzétenni, hogy az intézetbe 
felvételért folyamodók hozzátartozói nálam jelent
kezhetnek egyszerűen levélileg s én e megkere
séseket a József kir. herceg Szanatórium nagymi
hályi fiókjának választmánya elé terjesztendem s 
ennek határozatát az illető kérelmezőkkel haladék
talanul közölni fogom.

Nagymihály, 1908. január 25.

Polányi Gézáné
a Szanatórium Egyesület nagymihályi i 

fiókjának elnöke.

VEGYES HÍREK
Kinevezés. A miniszterelnök mint pénz

ügyminiszter Ciojdics Illés adóhivatali tisztet a 
mezőlaborczi járásra nézve járási számvevővé ne
vezte ki. Az uj számvevő veje Lászlóffy László, 
vármegyei utbiztos, az Utbiztosok Szövetsége 
alelnökinek.

Uj kamarás. \ király f. évi január hó 
27-én kelt legfelsőbb elhatározásával Sztáray < iá
bor gróf. Ungvármegye főispánjának a cs. és kir. 
katnarási méltóságot adományozta.

A gymnaslum ügye. Lapunk múlt heti 
számában a városunkban létesítendő gytnnasiuin
ról egy közlemény jelent meg. a mely téves infor- 
matiókon alapult. Ugyanis módunkban volt a 
Walkovszky Béla községi biró által rendelkezé
sünkre bocsátott aktákból meggyőződést szerezni 
arról, hogy a gymnasium ügye nem hogy elodázva 
nem lett, hanem oly stádiumban van, hogy igenis 
reményünk lehet arra, hogy a közel jövőben már 
a megvalósulásról számolhatunk be olvasóinknak. 
Síppal, dobbal nem szokás verebet fogni s éppen 
ezért az intéző körök csak akkor számolhatnak 
be tevékenységükről a közönségnek, ha a végered
mény tudva iesz előttük. Jelenleg úgy áll a do
log, hogy a város által újabban felajánlott telek 
tárgyában a tankerületi főigazgató felterjesztést 
tett a minisztériumhoz s a mig ezen felterjesztés 
fölött a miniszter nem határoz, csak természetes, 
hogy minden további mozgalom ki van zárva. 
Walkovszky Béla városunk főbírája másokkal egye
temben fáradhatatlan buzgalommal működik közre 
ezen városunk és vidékére nézve oly üdvös intéz
mény létesítése iránt. Az sem áll. mintha városunk 
mérvadó köreiben ez irányban ellenséges érzület 
volna tapasztalható, a mnithogy fel nem tételez
hető, hogy az ily nagy horderejű kérdésben bárki 
is szembe akarna helyezkedni városunk és vidéke 
közönségének közóhajávaf.

Műkedvelői előadás. A szombaton feb
ruár hó 1-én megtartandó műkedvelői előadás 
iránt oly élénk érdeklődés nyilvánul, mint még 
sóira. Az összes ülőhelyek máris elkeltek. A szín
padi próbák javában folynak s a bájos hülgyr.eu- 
dezőség, élén Eail Ilona kisasszonyéval nagy buz
galommal fáradozik az est minél sikerültebbé való 
tétele iránt Érdekessé teszí majd az előadást, hogy 
a színpad különböző Szinti' villamos reflektorokkal 
lesz ellátva.

Nagymihály község elöljárósága köz
hírré teszi, hogy a község képviselő testületének [

I legtöbb adót fizető (virilis) tagjainak 1908. évre 
[ érvényes névjegyzéke az 1886. évi XXII. t. c. 33. 

§-a értelmében f. évi január hó 30-tól számított 5 
| napon át a községi jegyzői irodában közszemlére 

van kitéve, ahol is az a hivatalos órák alatt bárki 
által megtekinthető.

Uránia. Két heti pihenés után a vasár
naponként tartatni szokott urániaelőadások, vasár
nap február hó 2-án folytatódnak. Ezúttal bemu
tatásra kerülnek: „Hazai Gyógyfürdőink" és „A 
Krupp-féle vasművek" című sorozatok.

A tűzoltóság estélye. A nagymihályi 
ölik, tűzoltó-egyesület február hó 8-án megtar
tandó s műkedvelői előadással egybekötött tánc
estélyére vonatkozó meghívók a mai nappal kül
dettek szét. A helyek előjegyzése lapunk kiadó
hivatalában serényen folyik s előreláthatólag ezen 
táncmulatság sem fog siker tekintetében előzőinek 
mögötte maradni. A kik tévedésből meghívót nem 
kaptak s erre igényt tartanak, szíveskedjenek ez 
iránt lapunk kiadóhivatalához fordulni.

A Casinó közgyűlése. A nagymihályi 
Casinó-Egyesület f. évi február hó 1-én d. u. fél 
ti órakor tartja évi rendes közgyűlését, a következő 
tárgysorozattal: 1. Az HM)7. évi zárszámadás meg
vizsgálása s a felmentvény megadása. 2. Az 1908. 
évi költségvetés megállapítása. 3. Könyvtárnok vá
lasztása. 4. Esetleges indítványok.

Halálozás. Tollmayer Mihály nagymihá
lyi bodnármester f. hó 27-én 76 éves korában 
Nagymihályon meghalt. A megboldogult városunk
nak régi, tisztes polgárai közé tartozott s érdemes 
feljegyezni, hogy vele a bodnár-ipar utolsó gya
korlója szállt sírba, amennyiben ily iparos váro
sunkban egyáltalában nincs többé.

Félévi értesítők. A nagymihályi polgári 
fiúiskolában az 1907 08. tanév első fele január 
31-én véget ért. A tanulók e napon kapták ki a 
szokásos félévi értesítőket. Az eredmény minden 
tekintetben kielégítőnek mondható. Legnagyobb 
szorgalmat tanúsított a IV. osztály, mellette kitű
nik még a II. és 1. osztály.

Elmaradt táncestély. A f. hó 26-án meg
tartott ipartestületi elöljáróság!* ülés, a tervbe vett 
ipartestületi, bál megtartását bizonytalan időre el
halasztotta.-

Plébános! állás betöltése. A Katinszky 
Geyza halálával megüresedett sátoraljaújhelyi plé- 
bánosi állásra, Bessenyey István monoki esperes
plébános fog kineveztetni, a mennyiben gróf UZa/- 
//.s- Gyuláné kegyurnő a bemutató-levelet (prezen- 
tát) részére adományozta.

És az Úr szemében örömkönnyül csillog. 
Sugár glóriája erősebben villog, 
Szava, mint a hárfa, úgy zettdül a légben : 
„Idefigyeljetek menyországi népein ! 
Nemcsak az a hős, ki csaták viharában 
Válogat a szörnyű, a véres halában ; 
Az is hős, akinek nem üres a lelke : 
Emberszeretettel, jósággal van telve. 
Az ember kezére rakodhatik kéreg, 
A szivre rakódni sohse engedjétek. 
Áldott legyen az, ki másokra gondolva 
Szivének kincseit másokra is szórja, 
Aki megkönnyíti másoknak a terhét,
S ápolja az Úrnak veteményes kertjét ! . .“

Tovatűnt az álom ... és én felébredtem. 
De az Úr szava csak csengett a fülemben. 
Az elhangzott áldás előtör ajkamról: 
Áldott legy en az, ki másokra is gondol. 
Aki megkönnyíti másoknak a terhét, 
S ápolja az Úrnak veteményes kertjét I . .

Pazdics!.

A nagy probléma.
Zimankón, ködös délután van.
Dermesztő hideg szél hordja szét a hó

pelyheket ide-oda táncoltatva a levegőben.
Káldorfv Iván gondolkozva sétál föl és 

alá garzon lakásában. Csak néha-néha tekint 
ki a zuzmarás ablakon, vagy néz a pattogó ke
mencébe.

Türelmetlenül, bosszúsan rágja ceruzájá
nak végét. Homlokát redőkbe szedve mélyen 
gondolkozik, de sikertelenül.

Bosszúsan vágódik bele a székébe és elé- 
! gületlen hangon szakítja meg a csendet :

— Tovább nem halaszlhatom ! — s azzal 
i ismét fölugrik székéről, leereszti az ablakredő

nyöket s meggyujtja a lámpát.
— Három óra!.. Őrültnek hisz a világ, 

[ ha látja, hogy nappal elsötétítem szobámat és 
lámpafény mellett ölöm idegeimet.

Újra beleveti magát székébe s tovább rágja 
ceruzájának végét.

— Igen ! Tehát itt a'pillanal, hogy agyam
ba röpítsek egy kél golyót. Miért ? Természe
tes dolog ! Mutatja bár, hogy vonzódik, mi több, 
hogy szeret, hogy imád . . . Eh ! képmutatás ! 
Megdönthetetlen theoria az, hogy a lánynyal 
veleszületik a hűtlenségre való hajlandóság... 
szive egykor kihűl. . . Jégszobor ? Brr ! Fázom 
a gondolattól is. . . Vagy ha úgy imád, miért 
nem mondja, hogy enyém lesz ? Vagy azt várja, 
hogy én kérdezzem őt: egykor boldogithatna-c 
kezével ? . . Nem ! Ez szerénytelenség volna tő
lem.

Remegő kézzel nvul asztalán heverő pisz
tolya után, mely sárga bőrtokból kandikál ki. 
Félénken tekintget rá Káldorfv s szinte rosz- 
szul esik, hogy elhamarkodta határozatát.

Kiveszi a pisztolyt a tokból, kiszedi be
lőle a golyókat. . . Idegesen fölkel s a nagy fa
litükör elé áll.

Próbálgatja, forgatja kezében, hondokálföz 
illeszlgeli. . .

— Brr! Pokoli kemence, mint alszik ki 
ebben a farkasorditó hidegben : gyorsan lete
szi kezéből a pisztolyt s könnvebülten siet a 
kemencéhez pár hasáb fát rakva rá.

Hosszasai! nézi a pattogó tüzet... de 

eszébe jutott, hogy a nagy probléma még meg
oldatlan, megragadja a pisztolyt és elszántan 
lép a tükör elé.

— Végre hogy hóbortos kétségeimet el
oszlassam s theoriáinnak legalább én legvek 
hü követője : bevégzem a nagy müvet, lepecsé
telem a véremmel ; ez lesz a mü leghatátosabb 
befejezése, jeliigéje : a szerelem hazugság !

Reszkető kézzel húzza fel a ravaszt. . . 
Elcsattan . .. csütörtök ... másodszor is, har
madszor is .. . csütörtök. ..

Bosszúsan eldobja magától.
— Balga ! Ostobán dugába dönti terve

met, mormolja önfeledten s mereven bámul 
maga elé, hol az állványon a kis Ámor szobra 
gúnyosan mosolyog rá ; a golyók pedig titok
zatosan suttognak egymással.

— Szerencsétlen pillanat!.. . mormog 
Káldorfy magára véve meleg bundáját — e 
rossz jel arra mulat, hogy tudományom még 
uincs tökéletesen kimentve... Egy utolsó kí
sérletet teszek még nála s ha ez sem sikerül, 
akkkor belelövök az első kutyába, mely utam
ba vetődik, mert rajtam már a golyó sem fog.

Sarkon fordult. Eloltotta a lámpát, a re
dőnyöket pedig feltolta.

Künn még dermesztőül) hideg szél fújt... 
Káldorfy rohanva sietett a kávéházba, 

hogy több bátorságot gyűjtsön a szerelem prob
lémájának megoldására.

A szobában még egyre pattogott a tűz.
A golyók édesen almadoztak az asztalon 

szanaszét heverve. ..
A kis Ámor pedig tovább mosolygott a 

méla esthomályban. ..
Németh Ferencz,



— Jegyzőválasztás az Ipartestületnél. A 
nagymihályi áll. ipartestületnél a Sztankó Kálmán 
lemondása folytán megüresedett jegyzői állás, a 
f. hó 26-án megtartott elöljárósági ülésben tölte
tett be. Az ülésen Kolozsváry Ödön ipart, elnök 
elnökölt. A beérkezett pályázatok felolvasása után 
az elöljáróság Virág Pétéi nagymihályi háztulaj
donos és laborcszögi áll. el. iskolai tanitót válasz
totta meg egyhangúlag a jegyzői s egyszersmind 
titkári állásra. A megválasztott jegyzőért 4 tagú 
küldöttség ment el s midőn Virág a terembe lé
pett, a jelenvoltak lelkesen megéljenezték. Miután 
az elnöklő Kolozsváry tudomására adta a válasz
tás eredményét, Virág szép és tartalmas szavak
ban mondott köszönetét a személye iránt meg
nyilvánult bizalomért, fogadta, hogy igyekezni fog 
magát munkássága által a szép állásra méltóvá 
és érdemessé tenni. A szép beszédet, — melyet 
térszüke miatt teljes szövegében nem közölhetjük 
— a költő eme lendületes szavaival fejezte be 
Virág:

„A nagy világon e kívül, 
Nincsen számodra hely.
Áldjon vagy verjen a sors keze.
Itt élned s meghalnod kell."
— Esküvő. Jancsó István Gyula kassai la

kos f. évi február hó 8-án esküszik örök hűséget 
a nagymihályi gör. kath. templomban Miskanics 
Annuska kisasszonynak, Miskanics György hely
beli kalaposmester leányának.

Seszták Antal helybeli ácsmester f. évi feb
ruár hó 9-én tartja esküvőjét az alsógyertyáni gör. 
kath. templomban Dzsurbala Mariska kisasszony
nyal.

Dr. Skultéty Viktor nagykaposi ügyvéd, f. hó 
28-án esküdött meg Kusnyiry Gyula főszolgabíró 
leányával Margittal.

Schdchter Lajos ungvári vállalkozó f. évi feb
ruár hó 11-én esküszik örök hűséget Zöldhelyi 
Berta kisasszonynak Csapon.

— Sajtóper. Ismeretes közönségünk előtt 
azon herce-hurca, a melynek a Micsey színtársu
lat itteni működéséből kifolyólag Schvarcz Simon 
lapunk munkatársa volt kitéve a ,Fm. Hírlap" 
részéről. Schvarcz, a sátoraljaújhelyi kir. törvény
széknél bűnvádi feljelentést tett a nevezett lap el
len, s miután a közleményekért a felelősséget Lan- 
desman (Lánczi) Aladár vállalta el, a kir. törvény
szék vizsgálóbirája ellene 380,908. szám alatt a 
Btk. 258. §-ába ütköző s a 259. §. szerint minő
sülő nyomtatvány utján elkövetett nyilvános rágal
mazás s a Btk. 261. §.-ába ütköző nyomtatvány 
utján elkövetett becsületsértés vétsége miatt a 
bünvizsgálaiot elrendelte.

— Uj rőfös és divatáru-üzlet. Feldman I. 
Dávid Nagymihályon a Kossuth Lajos-utcán levő 
Hönig-té\e házban egy a mai kor igényeinek meg
felelő rőfös- és divatáru-üzletet nyitott.

— A Széchenyi-Vanderbllt nász. Széchenyi 
László gróf és Vanderbilt Gladys esküvője f. hó 
27-én tartatott meg New-Yorkban. Az uj házas
pár elmondhatja, hogy túljártak az eszén az élel
mes amerikai fényképészeknek és szemfüles ripor
tereknek. I létfő délután óta, a mikor automobilon 
elhagyták a Vanderbilt-csa\áá palotáját, teljesen 
nyomuk veszett. Egy fővárosi lap tudni véli, hogy 
az uj házaspár az esküvő után Newportba uta
zott, a hol mézesheteiket akarták eltölteni, de csak 
tiz napig maradnak ott s február első felében már 
itthon lesznek, Őrmezőn. Az ifjú párt a menyasz- 
szony elég tekintélyes vagyona egyszersminden- 
korra megszabadítja anyagi gondoktól. Tizenöt 
millió dollárt hozott Vanderbilt Gladys a Széche- 
nyí-házhoz s a szép summa pénz fölött a házas
sági szerződés föltétien rendelkezési jogot ad a 
férjnek. A dollárok a mi pénzünkre átszámítva 
hetvenkét-hetvenöt millió koronát jelentenek. A 
nevezett lap még azt is tudni véli, hogy a nyá
ron az őrmezői grófi kastély renoválásán, nem 
kevesebb mint 300 munkás dolgozott s a kastélyt 
40 szobával bővítették ki. Azt hisszük, hogy ezen 
utóbbi számok csak a riporter bő fantáziájában 
vannak meg.

— Hapci.... Ki ne ismerné e kedves in
dulatszót, mely ilyenkor télen oly gyakran hallható. 
Ez zavarja meg a zsurifju szellemes csevegését, a 
szerelmi vallomását, a primadonna énekét és a 
pertlis vezérmagyar ódái lendülettel előadott szó

noklatát. Ez a hapci ... a tüsszentés, a melynek 
nyomán elő kell venni a sokat jelentő zsebker.dőt 
és pardont muszáj kérni. Egy ötletes német tudós 
kiszámította, hogy mintegy 71.956-al több házas
ságot kötnének évenkint, ha az emberek nem vol
nának időnként náthások s a nátha nem gátolná 
a szerelmes szivek találkozását, az érdekházassá
gok megkötését. Ilyen fontos tényező az emberi
ség történetében a natha, mely a mosóintézet tu
lajdonosokon kívül mindenkinek kellemetlen.

Legjobb prágai sonkák és husnemüek 
a legjutányosabb árak mellett M. Velleminskinél 
Prágában kaphatók, a ki árjegyjéket kívánatra 
bérmentve 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.

FalalÖH •z«rk«.ztő : Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatalt niilvazatő : Lindái Jozaef.

NYILT-TER.
< Ezen rovat alatt kUalUttakért nem vállal felelő»«égut a azark.

M. év végén,
50 éves pályafutását fejezte be a legjobb magyar 
élclap, az

•ÜSTÖKÖS.*
Ebből az alkalomból az Üstökös kiadóhiva

tala azt a kedvezményt nyújtja olvasóinak, (nyil
vános helyiségek kivételével) hogy egy negyed 
évre (3 kor. helyett) 2 koronáért, egy fél évre (6 
kor. helyett) 4 koronáért, egy egész évre (12 kor. 
helyett) 8 koronáért rendelhetik meg az Üstököst.

Utalványéiul: .Üstökös' Budapest.
Az Üstökösnek állandó rejtvényrovata van. 

Minden megfejtő kivétel nélkül értékes 
jutalmat kap.

Az 50 éves jubileum alkalmából megjelenő 
ünnepi számot minden uj előfizető megkapja.

Hirdetések.
Értesítés.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. 
tudomására adni, hogy külföldi tanulmányutamat 
befejezve Münchenből hazaérkeztem és készítek 
legművésziesebb 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, 
hogy egy

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.

ü g y nökök 
felvétetnek sorsjegyek és törvényesen kiál
lított részletivek eladására. Havi jövedelem 
200—500 korona. Valuta Bank Részvény
társaság Budapest, Váci-körűt 48.

Használt, de jó karban levő

GRflMOPHOH 
megvételre kerestetik. Cim e lap 
kiadóhivatalában.

BOR ELADÁS.
Nagyságos CZIBUR BERTALAN ország

gyűlési képviselő ur vinnai termésű 

BORAIT 
a n. é. közönség részére eladásra bocsátom. 

A H -A. K:
1907. évi hordónként nagyban literje 45 kr.
1907. évi házhoz hordva w 50 kr.
1905. vi asztali „ 50 kr.
1905. évi Rizling „ 60 kr.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Kiéin Ignácz
vendéglős (Grosz palota.)

f BUDAPESTEN AZ EGYETLEN 
független ellenzéki nagy napilap

AZ ÚJSÁG
Előfizetési ára:

Egész évre 2K kor. Eél évre 14 kor.
Negyedévre 7 kor. Egy hóra 24O kor. 
Megrendelési cim: AZ Ű.ISAG kiadóhi

vatala Budapest. VII. Rákóczi-ut 54. sz.

Vasúti menetrend.
— érsénges 1907. május 1-töL —

Indul Nagymihálybői :
Budapest felé

Heggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 49 perez.
Este 6 óra 03 perez. |

Kassa felé
Heggel 5 óra 34 perez.
Este 6 óra 03 perez. <

Mező-Laborcz felé
Délelőtt 9 óra 20 perez. '
Délután 2 óra 57 perez.
Este 9 óra 29 perez.

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felól

Délelőtt 9 óra 12 perez.
Délután 2 óra 44 perez.
Éjjel 9 óra 24 perez.

Mező-Laborcz felől
Heggel 5 óra 29 perez, i

, Délután 2 óra 52 perez. ;
Este 5 óra 53 perez.

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

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A K7ADÓ HÍVATAL.



— MEGHÍVÁS. =2
A Nagymihályi Gazdasági J3ank Részvénytársaság

1908. évi február hó 18-án délelőtt 10 órakor az intézet hivatalos helyiségében

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

Közgyűlési tárgysorozat:

1. Közgyűlési jegyző és a jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése, a mérleg bemutatása, a nyereség 

felosztása és a felmentvény megadása iránti határozathozatal.
3. Az alapszabályok 39. §-a értelmében az igazgatóság újraválasztása és egy fel

ügyelő-bizottsági tag választása.
4. A részvényalaptöke felemelése.
5. Az alapszabályok 5. 7. 30. 51. 82. szakaszainak módosítása és kiegészítése.
6. Az igazgatósághoz az alapszabályok 29. §-a szerint netán beadandó indítványok 

tárgyalása.
Nagymihály, 1908. január 26. Az igazgatóság.

Mérleg-számla. KSveteI

Tartozik

VAGYON Korona fillér TEHER Korona fillér

Készpénz ...... 
Váltó . Ebből jelz. bizt. K 161.139
Kötvénykölcsön „ , „ K 20.800-
Folyószámla adósok .....
Törlesztéses jelzálog-kölcsönök
Értékpapírok ......
Visszleszámitoló intézetek .... 
M. kir. postatakarékpénztár .... 
Alapítási költség ...... 
Felszerelvény számla ..... 
Óvási dijak .......

36648
1104196

25368
119511
28874
9920
8560

557
1200
2676

176

34
15

86
79

04
63

72
99

Részvénytőke ....
Kibocsátandó uj részvények számlája* . 
Tartalékalap**
Betétek . K 443.640 32
Hetibefizetési betétek K 34.350 80
Átruházott törlesztéses jelzálogkölcsönök 
Visszleszámitolt váltók ..... 
Fel nem vett osztalék ..... 
Átmeneti kamatok egyenlege
Nyereség: Áthozat 19(Xi évről K 1300’ - 

1907. évi eredmény K 24876 37

200000
36233
34032

477991
28874

529125
851

4407

26176

12
79
15

10

37

1337690 53
- 1908. január 26-lg befizetve 62.930 K 

** Ez évi dotációval 40.000 K 1337690 53

KövetelNyereség- és veszteség-számla.
VESZTESÉG Korona fillér

Betétkamatok .... 17915 17
Hetibefizetési betétkamatok . 1765 59
Visszleszámitolt váltókamatok 39961 14
Átruházott töri, jelzálog kölcsön ka natok 2163 40
Kibocsátandó uj részvények sz. kai lata 228 97
Tartalékalap 32.000 K 6" 0 kamata 1920 —
Állami- és községi adó 5814 76
Betétkamatadó .... 1791 52
Hetibefizetési betétkamatadó . 176 56
Kibocsátandó uj részvények kamatadója 22 90
Alapítási költség .... (KM) —
Felszerelvény számla 892 24
Tiszti és szolga fizetések 7040 —
Üzleti költség .... 1849 22
Nyomtatvány számla . 756 61
Lakbér ..... 1020 —
Kétes követelések leírása 400 —
Nyereség: Áthozat 1906. évről K 13(M)-

1907. évi nyereség K 24876-37 26176 37

—
110494 45

N YERESÉG Korona fillér

Áthozat 1906. évről ..... 1300
Váltókamatok ...... 90963 5'2
Kötvénykölcsön kamatok .... 1868 45
Folyószámlái kamatok ..... 8970 92
Törlesztéses jelzálogkölcsönök kamata . 2268 40
Jutalék számla ...... 4886 20
Biztosítási ügynökség ..... 236 96

110494 45

Nagymihály, 1907. december 31.

Brűgler Benjámin 
pénztámok.

Tolvay Imre Schreiber Jónás

Dr. Glück Samu
igazg. elnök.

Szladek József Stark Hermán

Landau Mór 
s. könyvvezető 

Brűgler Lajos

Bódy Győző 
főkönyvvezető.

Schvarcz Bernát
igazg. tagok.

Jelen mérleg-, valamint eredmény-számlát az üzleti könyvekkel, valamint a főkönyvben kimutatott eredményekkel tételről-tételre összehasonlítottuk és azt 
úgy egészben, mint egyes tételeiben helyesnek s a valósággal megegyezőnek találtuk.

Friedman Mihály
A FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG:

Mathiász József Tóth Árpád
fel. biz. elnök.

Buzay Gusztáv

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


