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A magyar nemzeti bank.
Nagymihály, 1908. dec. 17.

A magyar nemzetnek évszázadokon ke
resztül az önállóságért, függetlenségért foly
tatott küzdelme azért nem járt sohasem a 
kívánt eredménynyel, mert nem volt a nem
zet anyagilag elég erős s ha volt is, hitel
forrásai nem voltak s igy terményben és 
ingatlanokban fekvő vagyonát értékesíteni 
nem tudta. Felismerte ezt a múlt század 
negyvenes éveiben gróf Széchenyi, a nagy 
magyar, a ki már ekkor hirdette „Hitel" 
cimü munkájában, hogy csak az a nem
zet lehet gazdaságilag erős, amelynek 
kellő hitelforrásai vannak. Ugyanezen gon
dolatmenet vezette a híres Fáy Andrást is, 
aki ugyanezen időben megalapította a „Pesti 
Első Hazai Takarékpénztárt" amely Magyar
országon az első volt. A pénz, a „nervus 
rerutn gerendarum," ennek kell mindig a 
kellő időben kéznél lenni, hogy adott pil
lanatban kellő nyomatékkai lehessen fel
lépni ugy a magánosnak, mint a nemzet
nek.

A mint nyomasztó helyzetben van az 

az egyes ember, akinek pénzügyi viszonyai 
kapcsolatosak egy más emberével, aki
nek magánviszonyai, gondolkodásmódja, 
vágyai, reményei nem olyanok mint az övé. 
sőt némelykor éppen ellentétesek — épp 
ugy függőben, sót kellemetlen helyzetben 
van egy nemzet egy másikkal akkor, ha 
pénzügyi viszonyai egy más, tőle gondolko
dásban és érzületben idegen nemzettel kö
zösek, sőt bizonyos tekintetben ettől függő 
viszonyban vannak.

Hála Istennek, a valutát, amely jelen
leg kettős, még 1893-ban megalkotta az 
akkori nagy kabinetnek pénzügy minisztere, 
a genialis Wekerle Sándor.

Egy lépést kell azonban még tenni, 
hogy anyagilag függetlenítsük magunkat 
kedves és élelmes szomszédunktól. Fel kell 
állítanunk az önálló nemzeti bankot ; fel, 
még pedig legkésőbb 1911-ben. Egészsé
gesek vagyunk mi már, nem kell, hogy 
Ausztria állandóan üterünkön tartsa a ke
zét s lélekzetvételünket ő szabályozza.

A függetlenségi, pártnak pedig ebben 
a kormányt támogatni kötelessége, mert 
ha a nagy nemzeti küzdelem nem járt po

litikai függetlenséggel, legalább a gazdasági 
legyen meg, amelynek létrehozásához pe
dig nemcsak az önálló vámterület, hanem 
az önálló nemzeti bank is kell.

A függetlenségi párt ezen törekvésé
hez mindig erőt meríthet vidéki választói
nak bizalmából, amelynek köszönheti je
lenlegi nagy többségét s kormányképes
ségét.

Nem kell hallgatni az ellenség, a le
tört politikai alakok ellenvetésére, kétséges
kedésére.

Mit is mondott az öreg Pulszky an
nakidején ? : A kutya ugat, a karaván halad.

Elő hát azzal a nemzeti bankkal!
(y. «.)

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 KIADÓHIVATAL.

Karácsonyi ajándéknak legalkalmasabb 
diszmüvek, ifjúsági iratok és képeskönyvek, 
almanachok, albumok, ima- és emlékkönyvek, 
Íróasztali-készletek, rajz- és festészeti-szerek,
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LANDESMAN B. könyvkereskedésében.
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Margit naplójából.

A Felsó-Zemplén eredeti tárcája.

Kedd, jun. 2.
Van az emberben egy szükség, a melyet ugy 

neveznek : szerelem ; múlhatatlan emlékek okozója 
azon kor számára, melyben a szív már fáradtnak 
látszik. S ilyenkor a múlt regényességéből vett 
szebb emlékek újulnak föl, hogy mosolyogva azon, 
a mi volt, ne szóljunk többé örömről, bánatról, 
ne többé virágról, melynek összetépett szirmai 
úgysem emlékeztetnek másra, mint múlandóságra, 
megsemmisülésre.

A szív ifjan is agg lehet. Így korai dér, 
hosszú nyomokat hagyhat maga után, melyeknek 
szomorú sejtelmek, hitnélküliség a következmé
nyei. Nem szólok magamról, mert bennem nem 
lehetetett még rommá az, mit hitnek neveznek ; 
bennem a múlt eseményei átszürödtek s a mi igy 
maradt, az éppen titka annak a szívnek, melyben 
egykét múló vihar nem pusztított el mindent.

Péntek, jun. 5.
Fukar volt a teremtés a szivek adományo

zásában : csak egyet adott mindenkinek, hogy az
zal éljeii és szeressen egyszerre. Mért nem adott 
kettőt ? tán jobb volna, vagy a legrosszabb. Az 
érzőt kitépném, hogy álmodozásra, szerelemre, 
féltékenységre soha, de soha ne késztessen ; a má
sik, mely az életet adja — de közönyre, rideg 
kötelességekre is tanít megmaradna úgyis, hogy 
föntartsa a testet, benne egy üres lelket s egy 
érdekhajhászó agyat, mely idővel megkásásodva 
leesik a földre, hogy megtrágyázza a földet. De 
minden embernek s köztük nekem is csak egy 
jutott, mely éltet és szeret. Ha kitépném a sze
rető részét, vele jönne a másik is: elmúlnék, nem 
lennék többé. Fejfám, ha nem is rothadna el, a 
sok gaztól és kórótól nem találna meg senki. Eh : 
bolondság. Látom úgyis (Övömet. Csendes ma
gány. boldog emlékek; ez lesz az enyém. Így fo
gok élni egyedüli reményem teljesülésének. A világ 
talán kinevet, de mit nekem ez a világ s vele 
minden olyan ember, kinek szivet nem adott az 
Isten. A milliók között talán mégis csak lesznek 
olyanok, kiknek hasonló sors vigasztaló szavakat 

ad ajkukra . . . Jó emberek ne tegyétek, ne szól
jatok. Minek az. Sírni nem fogtok látni, panasz
kodni nem fogok — s hogy a szivem fáj, azt nem 
érzi más.

Szombat, jun. 13.
Hosszú, boldog, szenvedés nélküli álom volt, 

melyben két szív szeretett. . . . Fölébredtem s min
dent, a mit kikeletnek, virulásnak, örökké meg- 
másithatatlannak tartottam, hazugságnak tartanék ! 
Mintha temetőt, kísérteties fejfákat s azokon olyan 
furcsa hetüket láttam volna. Néztem a betűket s 
szemem nem íábbadt könnybe, mert azt hittem, 
bog) hazudnak ; láttam virágot s nem gondoltam 
arra, hogy ezek csak a rothadás helyét takarják 
el. Voltak örömeim s nem tudtam, hogy azokkal 
a múlandóság csak szivem sebeit födi. S ha könv- 
nyek jöttek a szemembe, nem fájdalom facsarta 
ki azokat, hisz akkor még a tapasztalás nem őr
ködött álmaim mellett. A lélek még tudott akkor 
hinni s nem lehettem-e boldog, ha föltekintve az 
eget láttam ? . . . Nem tudtam, hogy szerelmem 
csak tapasztalataimat gazdagítja, mig összes re
ményeim hat lálmyira a föld alatt összpontosul
nak. S ez mind csak álom . . . Éreztem, hogy ez

Lapunk mai az Ama 4 oldalra tarjad.



VEGYES HÍREK
Személyi hír. Gróf Széchenyi László és 

neje Vanderbilt Gladys november hó 10-én téli 
tartózkodásra Délfranciaországha utaztak.

— Tanítónői választás. A nátafalvai köz
ségi iskola iskolaszéke f. hó 13-án az újonnan 
rendszeresített tanítónői 'állásra egyhangúlag Fü- 
zély I leién oki. tanítónőt választotta.

Hlvatalvlzsgálat. Dókus Gyula alispán 
e hó 10-én szakközegeivel* a gáls/écsi szolgabirói 
hivatal ügykezelését vizsgálta meg. Az alispán a 
tapasztaltak felett megelégedésének adott kifeje
zést.

Iskolalátogatás. Culturális szempontból 
nevezetes napja volt városunknak e hó 11-én. Ek
kor végezte ugyanis hivatalos látogatását Bereg- 
szászy István kir. tanácsos. Zemplén vármegye kir. 
tanfelügyelője a helybeli iskolákban. Elsőbben az 
idén megnyílt polgári leányiskolát látogatta meg. 
ahol úgy a tanitással. mint az intézeti fölszerelés
sel tökéletesen meg volt elégedve. Hasonló szel
lemben nyilatkozott a fiúpolgári iskoláról, amely
nek úgy tanári kara, mint mütárai. továbbá az 
intézet vezetése teljes megelégedését nyerték meg.

Uj bizottsági tag. Simcsik Nándor aba- 
rai körjegyzőt az elmúlt heten abarai törvényha
tósági bizottsági taggá választották.

Gondnokság alá helyezés. A sátoralja
újhelyi kir. törvényszék közhírre teszi, miszerint 
Csincsdr András nagymihályi lakos elmebetegség 
miatt jogerős Ítélettel gondnokság alá helyeztetett.

Sylvester estély \ nagymihályi Casinó 
Egyesület december hó 31-én a Casinó helyiségé
ben és a Barnai-szálló termeiben táncmulatsággal 
egybekötött Sylvester estélyt rendez, melyre a ta
gok külön lesznek meghiva.

Az uj választól törvény értelmében, mint 
feltétlen megbízható helyről értesülünk. Zemplén- 
vármegyében a kerületek száma kettővel szapo
rodni fog. Ugyanis a liomonnai járás egy részé
ből és a Krajnyából a szirmai választó kerület, a 
sztropkói és varannói járások egy részéből pedig 
a varannói választókerület lesz alakítva. Reánk 
nézve e változás annyiban bir fontossággal, mert 
a varannói járás néhány községe és a Krajnya a 
nagymihályi választókerülethez tartoztak és tudva
levő, hogy a Krajnya műveletlen és az értelmisé
get teljesen nélkülöző lakói valóságos szavazógé
pet alkottak és a kik képesek lettek volna pa
rancsszóra még Luegerre is szavazni. Végre meg
szabadulunk tőlük.

A Szabad Lyceum megalakulása most 
már szinte bizonyosra vehető. Előadók is jelent
keznek kellő számmal s a múlt héten itt időző kir. 
tanfelügyelő is meleg pártfogását Ígérte meg ezen 
népszerű tudományos egyesület támogatására és 
hivatalos színezetűvé tételére. Az előadások — 
amint hallatszik —január hóban meg is kezdődnek.

lesz a sorsom, éreztem, hogy a kincset, melyet 
annyi sóvárgás után végre mégis megtaláltam, el
viszik tőlem, s nem tudták, hogy a szivemhez 
nőtt s vele kiszakítottak minden örömet a földön. 
Mi nekem az élet ? Mintha agyamnak idegszálait 
egvenkint tépné valami, vagy a pokol világossá
got gyújtott volna benne, hogy menjek messzire, 
ki a világból. Adj erőit tovább élnem. Adj egy 
emléket s néha egy könycseppet. ha már szerel
met nem adsz. Még küzdhetek. Erőt fog adni az 
a tudat, hogy voltak boldog óráim s legyen ve
lem az, mit az ég akar, csak azt ne mondd, hogy 
nem szerettelek.

Ha átokra nyílik ajkad egykor, mondd rám. 
mert elátkozott csak az, kinek vágyakat adott vég
zete s hozzá tehetetlenséget. Szánj meg, de ne 
vigasztalj. Egy gyönyörűséges álom, egy tapaszta
lás ahhoz, hogy álmom nem jelentett semmit. Ha 
megtanultál lemondani s mást szeretni, ki jobban 
megérdemli, mint én, emlékezz legalább rám s 
mondd, hogy rövidke boldogság volt, melyből 
minden öröm elpárolgott . . . Vigyázz, hogy e pá
rák könnycseppekké ne változzanak át. I n neked 
logok élni : egy kődarab, egy fiiszál, egy elszáradt

Sallay Béla kir. járásbiró halálozásáról 
már múlt számunkban megemlékeztünk. Lapunk 
zárta után folyt le a temetési szertartás és csak e 
számunkban emlékezhetünk meg az elhunytról. 
Sallay Béla vármegyénkben született, jogi tanul
mány ait a kassai kir. jogakadémián végezte, jog
gyakorlatát pedig a miskolczi kir. törvényszéknél. 
Ezelőtt hét évvel neveztetett ki a nagymihályi kir. 
járásbiiósághoz albiróvá. Fényes tehetségei, párat
lan előzékenysége és szeretetreméltósága mindenütt | 
első helyet biztosítottak neki és a társadalom
nak csakhamar közkedvelt tagjává vált. Sajnos 
azonban súlyos kór támadta meg szervezetét és 
évek óta küzdött ezzel, hol jobban lett majd is
mét hosszabb időkön át betegeskedett, mindig re
ménykedett azonban, hogy felépül. Ez év őszen 
hirtelen rosszul lett, ágyba feküdt és négy hóna
pon át a legnagyobb megnyugvással tűrte a nagy 
szenvedést, miglen a halai megváltotta öt fáj
dalmaitól. Elhunyta mindenfelé a legnagyobb rész
vétet keltette. Barátai és ismerősei között emléke 
soká fog fenmaradni. Nyugodjék békében.

Eltűnt leány. Alsógyertyánból e hó 10-én 
eltávozott szülőinek lakásáról Puskár Erzsébet 16 
éves leány és holléte eddig kikutatható nem volt. 
A hatóságok körözik.

Polgári iskolánk concertje. Kedves mu
latságnak ígérkezik a polgári fitt- és leányiskola 
concertje, amelyet — mint hitelesen értesülünk 

február hó első szombatján tartanak meg s az 
előjelekből Ítélve a farsang egyik kimagasló mu
latsága lesz. A növendékek már javában tanulják 
a színdarabokat s az uj zeneszámokat is hűsége
sen pengetik. Egyszóval egy jó kis mulatsággal 
több lesz a télen.

Az ifjúsági egyesület Urániája, f hó 
13-án este 8 órakor tartotta meg előadását, me
lyen a „Tiszát” mutatták be László E. I’lóris fel
olvasásával. Ezután mutatta be Oppitz Sándor lel
kész színes képekkel „Florenzet.” Elmondotta Flo- 
renz és a Mediciek történetét; Leonordo da Vinci, 
Benvenuto Cellini. Dante képeit, valamint az Uf- 
fizi és Titti csarnokok képeit is bemutatta. A leg
közelebbi előadás f. hó 20-án lesz, melyben a 
„Gotthard” (Lucerntöl Milánóig) mutattatik be.

A jégpálya mégis csak nem nyílhatott 
meg, mert az. ég csatornái nyíltak meg helyette s 
igy a törekvő rendezőség, illetve vezetőség mun- 
kája, gondoskodása ez idő szerint kárba veszett. 
Hogy most már mikor nyílik meg, nem lehet 
tudni, mert a filozófus szerint „semmi sem bizo
nyos. még az sem bizonyos, hogy semmi sem bi
zonyos .“

Esküvő. Reisman Gyula földbirtokos e 
hó 15-én tartotta esküvőjét Sátoraljaújhelyben Dr. 
Fried Lajos orsz. képviselő leányával Etelkával.

A m. kir. adóhivatal a napokban vég
leg beköltözött az Andrássy-uti Lászlóffy-tc\c 
házba.

kóró, melyet a szél határról határra kerget, min
den. minden rólad fog beszélni nekem. Menj, s 
vidd magaddal mindenemet, de engedd remélnem 
azt, hogy szomorú napjaimnak legalább annyi 
vigasz jusson, hogy szánakozva gondolsz rám. 
Látlak-e még, nem tudom ; csak újabb szenvedés 
kezdete volna. De ha utaid egykor arra vezetné
nek, hol a cziprusok és szomorufüzek ágai áhi
tatva intenek, tekins föl az égre s gondold, hogy 
lelkűnknek az a része halhatatlan, mely szeretett.

Hétfő, jun. 29.
Szerelem, nagy a te hatalmad ! Kincs, gyö

nyör, minden te benned lakozik s a mi kínszen
vedést rejtegetsz, az is csak azért van. hogy szép
ségedet annál inkább lássam. S mi volna velem, 
ha te kiköltöznél belőlem. Mi volna számomra 
a csillagfény, mely most annyi enyhülést ad ? Li- 
dércz, mely a hinárból rémitget: pokoli világos
ság. mely az emberi agy gonoszságaira vet fényt, 
hogy rejtve csak a vakok előtt maradjon az, a 
mi visszavonást, lelketlenséget es szivürességet hir
det számításból, élni vágyásból. „Hisz az érzés 
elrodhasztója az agy velőnek, megakasztója az élni 
tudásnak, sírját ásva meg mindannak, a mi a di-

— Továbbképző tanfolyam. A helybeli ipar
testület vezetősége mintegy 3 hónapra terjedő 
tanfolyamot létesített városunkban. Az előadások 
ez idén csak az építészeti és asztalosipar köréből 
tartatnak, hetenként 4-szer, u. ni.: kedden, szer
dán. pénteken és szombaton d. u. 6—9 óráig, 
egyelőre a városháza nagytermében, azután az 
állami elemi iskola Vl-ik osztályában, amelyet ezen 
alkalomra külön elektromos világítással látnak el. 
Ezen előadásokat a liomonnai szakipariskola tan
erői teljesítik. Nagy kár. hogy a jelentkezők cse
kély száma miatt az ipartestület vezetősége a tervbe 
vett 8 előadást, amelyből 3 szak, 5 pedig közis
mereti lett volna — ez idén nem tudta megva
lósítani. Reméljük, hogy jövőre ez másképpen lesz 
annyival inkább, mert az 5 közismereti előadást 
kitünően el lehet látni helybeli tanerőkkel.

Uj ügyvéd. Dr. Vadász Arnold ügyvéd 
Nagykapuson ügyvédi irodát nyitott. Úgy látszik 
nemcsak nálunk, de a szomszédban is egyre sza
porodnak az ügyvédek.

Közgyűlés. A nagymihályi izr. nőegylet 
dec. hó 17-én tartotta meg Dr. Glück Samuné 
elnöklete alatt évi rendes közgyűlését. Az elnöki 
jelentésből megtudtuk, hogy a nöegylet évi 3000 
koronát oszt ki szegény és szűkölködő hitsorsosai 
között. A közgyűlés köszönetét szavazott az el- 
nöknönek, a ki fáradtságot nem ismerve, önzetle
nül és a legnagyobb buzgalommal vezeti az egye
sület ügyét. - Elhatároztatott, hogy a következő 
évben is az alaptőke gyarapítására jótékonycélu 
táncmulatság fog rendeztetni, a melynek ideje ké
sőbben lesz megállapítva. — Végül megválasztat
tak a választmányba Friedman Mihályné, Rácz 
Henrikné, Schreiber Jónásné, Widder Andorné és 
Widder Bertalanná urhölgyek ; pénztárnokká Orosz 
Ignáczné úrnő választatott meg.

Vakáció. Ez kell a diák embernek, netn 
pedig a secunda. Végre hát közeledik a várva 
várt nap, amelyen nyugalomba helyeztetnek a 
könyvek s búcsút mond a tanuló ifjúság az isko
lának, habár rövid időre is. A karácsonyi szün
idő a polgári iskolában f. hó 23-án szerdán dél
ben kezdődik s tart 1909. január hó 2-ig bezá
rólag.

A nagymihályi általános ipartestület
1909. január hó 9-én Nagymiháiyban az „Arany
bika" szálló dísztermében az ipartestület leendő 
otthona javára zártkörű táncestéyt rendez.

Köszönet. Dr. Kállai József a szegény 
iskolai tanulók felruházására 10 koronát adomá
nyozott. mely áldozatkézségeért fogadja ezúton is 
a tanítótestületnek hálás köszönetét.

Hirlap árverés. A nagymihályi Cacinó 
Egyesület igazgatósága ezúton is közli az érde
keltekkel, miszerint december hó 26-ik napján d. 
u. 6 órakor a casinó által előfizetett lapok árve
résen el fognak adatni. A lapok másnap mindig 
elvihetők.

csőség és hírnév lajtorjáját a halhatatlanság kü
szöbéhez támasztja, melynek eléréséhez üres lélek, 
kihalt érzések kellenek.” — Rideg földi vágyak, 
melyek a szív jogait számításon kiviil hagyják, ben
nem visszhangra nem találtok. Egy réti virág kelyhe, 
melyen a napfényben tündöklő vízcsepp rezeg, 
egy pacsirta dala még mozgásba hozzák a szivet, 
hogy benne minden érzés egy kielégítő után vá
gyakozzék, a ki kérdéseire felelet, kínjaira enyhü
ld, kétségbeesésében megnyugvás.

Boldog, kinek ilyen sors jutott.

Kedd, jun. 30.
Egy sóhaj szállt ki a lelkemből, tudja bz ég 

miért : s megkötinyebültem. E sóhajjal eltűnt be
lőlem minden, mit rejtett bánatnak, féltékenység
nek mondott a szerelem szava. Mi történt vele? 
Nincs többé : Tán eljutott ahhoz a műhelyhez, 
mely ben a szebb érzések érczéből judáspénzt ver
nek ? Engem nem boldoggá, boldogabbá tett.

G.

Gyermekjátékok óriási nagy választékban, karácsony fadíszek, china- és oxidált ezüst-tárgyak, 
üveg, majolika és bronz dísztárgyak, bőráruk, pltischdobozok, pipere-cikkek, 
mindennemű csipkék és hímzések, blonsok minden sziliben és kivitelben 
legjutányosabban LIEBLICH M. divatüzletében Nagymihályon beszerezhetők.



A tanulók látogatása. A helybeli polgári 
iskola tanártestülete az elmúlt napokban meglá
togatta a tanulókat, hogy ezáltal teljes képet sze
rezzen magának a tanítványok egyéniségéről. A 
mai nevelés egyik sarkalatos törvénye, hogy nem
csak az iskolai falak között, hanem otthon a csa
lád körében is ismerje a nevelő a tanítványai* 
Szükséges a helyes és céltudatos nevelés szem
pontjából, hogy az iskola a családdal érintkezzék, 
hogy egyik a másikat segítse. A szülők köteles
sége, hogy a tanár munkáját igaz és tiszta adatok 
bevallása által megkönnyítsék, másrészről a nevelő 
a fennforgó szükség szerint a család segítségére 
lép a gyermekek nevelésénél. Csakis az egyéni 
individuális nevelés vezethet célhoz, mert csak ez 
képes minden gyermeket úgy irányítani, hogy haj
lamait, tehetségeit kifejlessze. Az általános tömeg
neveléssel ma már szakítani kell, mert nem lehet 
sablonba fogni az egyéniségeket. A tanulók ilye
tén való meglátogatása a szülőkre is igen jól hat 
s azért a legnagyobb elismerés illeti az olyan tes
tületet, amely ezt a nemes gyakorlatot folytatja.

Értékes adomány. Hönsch Árpád, ötös
bányai bányaigazgató igen értékes adományt kül
dött polgári iskolánknak, amely mintegy 50 drb. 
vasércből áll. A polgári iskola ezúton is köszöne
tét fejezi ki a nemeslelkü adományozónak.

A zemplénvármegyei tanítóegyesület 
f. hó 22-én kedden Sátoraljaújhelyben az állami 
polgári leányiskola tornatermében választmányi és 
közgyűlést tart. A közgyűlésen, ame'y d. e. 9 óra
kor kezdődik, Hodossy Béla, sárospataki tanitó- 
képzőintézeti igazgató tart felolvasást az énekta
nítás módszeréről.

Halálozás. A kassai ügyvédi kamara köz
hírré teszi, miszerint Vitányi Bertalan szerencsi 
ügyvéd elhalálozott. Irodája részére gondnokul fia 
Dr. Vitányi Miklós rendeltetett ki.

Uj Óvoda. A vármegyei tői vényhatóság 
tegnap tartott ülésén jóváhagyta a lazonyi óvoda 
építési tervét. A község a Gróf Andrássy Dénes 
által adományozott telken és 4001) korona pénz
beli segéllyel fogja az óvodát felépíteni, melyet 
azután állami kezelés céljából a közoktatásügyi 
miniszternek fog átengedni.

A család részére legszebb és legértéke
sebb karácsonyi ajándék egy életbiztosítási köt
vény ! A „Duna" biztositó társaság V. J. R. táb
lázata a következő előnyöket nyújtja : Elérés vagy 
elhalálozás esetén a biztosított összeg azonnal vá
lik esedékessé, munkaképtelenség esetén pedig 
megszűnik a díjfizetés és a biztosított fél azonkí
vül 5 usque 10 százalék évi járadék élvezetébe lép. 
Bővebb felvilágosítással szívesen szolgai Balázs 
Lajos csemegekereskedö, a „Duna" biztositó tár
saság ügynöke Nagymihályon.

Anyakönyvi statisztika. A nagymihályi áll. 
anyakönyvi hivatalban a folyó évben a mai napig 
218 születési, 165 halálozási eset jegyeztetett be. 
A házasságkötések száma 44 volt. Mint ezen ada
tokból látjuk, a halálozások a mull évhez képest 
szaporodtak, a mely körülmény a kedvezőtlen 
egészségi viszonyokban leli magyarázatát.

A kivándorlás terjedni kezd és csak a 
nagymihályi járásból 80-an folyamodtak e héten 
külföldi útlevélért. Ha a dolog igy megy tovább, 
úgy a kivándorlók száma meg fogja haladni a 
visszaérkezettek számát.

— Karácsonyi és újévi ajándéknak alkal
mas friss Kugler és Heller bonbonok díszes do
bozokban. Nagy választék karácsonyfák, hozzávaló 
disz és ezukorkákban. Kitűnő minőségű asztali és 
csemege borok, továbbá Veuve Cliquot, Ponnnery 
és Törley pezsgő, valódi Cointreau- és Focking- 
likőrök, angol és belföldi rum. mindennemű sajt, 
szárított zöldség és különféle csemegék előnyös 
bevásárlási forrása: Balázs Lajos fűszer és cse
mege üzlete Nagymihályon.

Figyelmeztetés. A karácsonyi és újévi 
rendkívüli csomagforgalom ideje alatt a küldemé
nyeknek késedelem nélkül való kezelése csak úgy 
biztosítható, ha a közönség a csomagolásra es 
címzésre vonatkozó postai szabályokat betartja. 
Különösen szem előtt tartandók a következők: I. 
Pénzt, ékszert, más tárgyakkal egybe csomagolni 
nem szabad. 2. Csomagolásra faláda, vesszőből 
font kosár, viaszos vagy tiszta közönséges vászon, 
kisebb értékű és csekélyebb súlyú tárgyaknál pe

dig erős csomagoló papirt kell használni. Vá
szonba vagy papírba burkolt csomagokat, göb 
nélküli zsineggel többszörösen és jó szorosan kell 
átkötni, a zsineg keresztezési pontjait p< 'ig pe
csétviasszal kell lezárni. 3. A címzésnél k .álógond 
fordítandó a címzett vezeték es keresztnevének 
vagy más megkülönböztető jelzésnek (pl. ifjabb, 
idősb, özvegy stb.) továbbá a címzett polgári ál
lásának vagy foglalkozásának és lakhelyének pon
tos kitételére : a Budapestre és Becsbe szóló kül
demények cimirataiban ezenkívül a kerület, utca, 
házszám, emelet és ajtó jelzés stb. is kiteendő.

Karácsonyi cukorkák, gyertyácskák. ka
rácsonyfa-díszek, finom saloncukorkák, legfino
mabb tea- és dessert-sütemény. francia candiro- 
zott gyümölcs, malagaszőlő, datolya, prunelles, ki
tűnő lengyel gomba és pergetett méz, különféle 
diszmü- és bőr-áruk, valódi tajték-pipák, asztali- 
és függő-lámpák, finom porcellán-készletek, evő
eszközök stb. a legjutányosabban Brilgter Lajos 
fűszer-, csemege- és díszműáru-üzletében Nagy- 
mihályon beszerezhetők.

Hándler Miksa lapunk mai számában 
közölt karácsonyi hirdetésére felhívjuk t. olvasóink 
figyelmét.

Karcolat.
Stefi megérkezik Nagymihályba s a helyi vi

szonyok tanulmányozásához fog.
— Nagymihály. öt perc!
Alig hangzanak el e szavak a rideg konduk

tort ajkakról, látjuk kiugrani egy első osztályú 
fülkéből Stefi barátunkat, derült arccal, sugárzó 
ábrázattal, hogy visszajöhetett ismét imádott ha
zájába s legszűkebb értelemben vet’ szülőföldére. 
Bár ez utóbbi állítást nagyon bajos volna bizo
nyítani, mert Stefi véletlenül egy sötét éjszakán a 
Laboré hidján született s az orvosok elfelejtették 
megmérni a nagymilíályi oldaltól való távolságot, 
pedig csak ebből lehetett volna megállapítani, hogy 
Nagymihály. vagy Laborcszög szülöttjé é ? N'ode 
nem baj. bátran tekinthetjük akármelyiknek, fő. 
liogv Stefi felnövekedett s városunk közművelő
désének, szellemi életének él.

Szép, holdvilágos este levéti, annyira elfogta 
Stefit a költői érzés, hogy be sem várva migski- 
jével legalább is a Bikáig hatol, a főutcái nagy 
világitó torony előtt megállóit s elgondolván, hogy 
ez a magánosán álló épület, városunk büszkesége 
és a helyben végzett geológiai kutatások (és kutat
ások) emlékoszlopa milyen kitűnő összekötő ka
pocs ég és föld között.' felemel a földi gondola
tok köréből: elhatározta, hogy megfigyelései köz
pontjául e helyet fogja választani s hadi szállását 
egyelőre ide helyezi át. Nem is sokat gondolko
zott tervének keresztülvitelén, hanem hamarosan, 
mietött a rendőr őrszem észrevehette volna, gi
tárjával, citorájával együtt felkapaszkodott a to
ronyra s néhány perc múlva már pengette a dalt.

Ad nótám : Hej de magas, hej de magas 
ez a vendégfogadó.

Jaj be magas, jaj be magas, ez a fekete torony. 
Mi van benne, mi van benne, talán bizony 

elektrony ?
Ha van benne, mért olyan sötét belül ? 
Hogy benne csak kuvik vagy sas ha elül.

Képes lapon diszlik képe, országszerte ismerik, 
Idővel még, idővel még turisták felkeresik. 
Tetejéből meglátszik a Vihorlát, 
Ennél messzebb emberi szem el nem lát.

Lefelé megy, lefelé meg, nincsen messze a nadir, 
Eltört fúró irányában, keresheted ó fakir.
Ki a jövőt kitünően ismered,
Mondd meg nekünk vájjon vizünk megered’?

Drága fúró, drága fúró, mért is törtél te bele. 
E miatt rejt tiz ezreket sötét torony kebele, 
Aild meg pénzünk, nagyon kell a télire, 
Vagy tűnjél el a pokol fenekére.

Miért vagy itt. miért vagy itt a főutca közepén ?
Mért üdvözlünk, mért üdvözlünk minden napnak

reggelén ?
Nőni akarsz talán Eiffel toronynyá ? 
Gondolod, hogy orr is válhat ormánynyá?

Nagy tévedés, rósz logika tőled erre gondolni. 
Orr ormánynyá sok bor miatt szokott átalakulni. 
De te nekünk még vizet sem tudsz adni, 
E miatt kell nekünk sok Luliit inni.

Isten veled. Isten veled, bánatos torony özvegy.
Mi nem bánjuk, ha oly magasra nősz mint egy

magas hegy.
Csak távozzál, vagy öltözz fel csinosan
Hogy ki meglát, bájold el hamarosan. (*)

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség. — 

Cs. Gy. (Sámogy.) Tárcáját’ köszönet
tel vettük s lapunk múlt számában közre is ad
tuk ; „k" ur azonban azt válaszolja erre, hogy ő 
nem adja fel azon jogát, hogy feleségét tegezhesse. 
Sőt határozottan kijelenté szerkesztőségünkben, hogy 
csakis olyan leányt fog elvenni, aki még meny
asszony korában határozott Ígéretet tesz, hogy 
öt tegezni fogja. Ebből mindjárt kitűnik, hogy 
primo: „k“ ur nőtlen ember, secundó: kemény 
legény, aki elveit és meggyőződését egy könnyen 
nem adja fel, még Hymen rózsaláncáért sem.

M (Helyben.) Mint értesülünk, ő császárt 
és királyi apostoli felsége Önnek a nemzet fogal
mi egysegének tisztázásáért s Magyarországnak 
Boszniához való jogának kimutatásáért legközelebb 
a „Ráma hercege" címet fogja díjmentesen leg
kegyelmesebben adományozni.

5. 5. (Petrócz.) Tökéletesen igaza van. Mi 
is nagy anomáliának tartjuk, hogy a vármegye 
törvényhatósági bizottságában egyetlen tanító sem 
foglal helyet. Szívesen közre is adjuk ily irányú 
cikkét.

Felelős szerkesztő : Főmonkatárs :

Dr. KÁLLAI JÓZSEF. MAKAY ISTVAW.

909. szám/1908. végrh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a budapesti IV. kér. kir. járásbíróság 
1908. évi Sp. Vili. 397 4 számú végzése következ
tében Bécsi biztosító társaság javára 53 K 52 f. 
s jár. erejéig 1908. évi október hó 29-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján felüloglalt és 
1456 koronára becsült következő ingóságok, u. in. 
bútorok, fehérnemüek stb. nyilvános árverésen el
adatnak.

Melv árverésnek a nagymihályi kir. járásbíró
ság 1908-ik évi V. 548/2 szánni végzése folytán 
53 K 52 I tőkekövetelés, ennek 1901. évi decem
ber hó 15. napjától járó 5° 0 kamatai. vál-
tódij és eddig összesen 22 K 78 fillérben biróilag 
már megállapitott költségek erejéig. Vásárhely 
kö/segben alperes lakásán leendő megtartására
1908. évi december hó 22-ik napjának délutáni 
4 órája határidőül kitűzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t. ez. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Nagymihálv. 1908, december 6.
FODOR JÓZSEF

kir. jbir. végreh.

^Karácsonyi értesítés.
Feltűnést keltő china- és oxidált ezüst

tárgyak, majolika és bronz dísztárgyak, 

tea-készletek, japáni czikkek, plüsch- 

dobozok, fénykép-albumok, bőráruk, 

utazó-készletek, szoba- és fakliszek, 

gyermekjátékok óriási választékban 

Handler Miksa diszmüáru-üzletében.

u">s. Árverési hirdetmény.
Alulírott bir végrehajt’. az 1SS1. éri LX. t.-cz. 102 

értelmében ezennel közhírré teszi. hogy a nagymihályi 
kir. járásbíróságnak I9<»7 éri 8p. I. 332/* száma régzóxe kö
vetkeztében Werner Gyula ügyvéd Által képviselt Ganezaugh 

javára Növik József ellon 30o K — f s jár. erejéig 
lovembar hó tű-én foganatosított kielégítési vég
tjén felülfoglalt és 3790 koronára becsűit következű 

lovak, tehenük, termény, stb.

■ mihályi kir. jbiróság t9O7. V. 
00 K — f tőkekövetelés, ennek 
I jaró .’>•/, kamatai. •/,•/• ’»l- 
mna 45 fillérben biróilag már 
Alsók örtvélyosen alperes la- 

1908. évt december hó 23-lk 
napjának d. e. 9 órája határidőül kitüzetik ahhoz, a 
v.-nni -z >n l.-hk - ív .... .-i.-yj hivatnak meg h-._'y
az érintett ingóságok 1**1. évi LX. t.-cz. 107. és 10*. J-a 
értelmében a legtöbbet ígérőnek, szükség eseten becsaron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le felülfoglaltatták » az. kra kielégitési jogot nyertek volua 
elun árverés 1**1. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezen 
avara is elrendeltetik.

Kelt Nagymihály. l'-'os. évi december hó 6.

Fodor József 
kir. bir végrehajtó.



Ackerman Art húr.

Vásárlásnál azonban vigyázzunk jól és

mivel sok haszontalan utánzata van.

1 doboz 60 fillér.

[ Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

T ACKERMAN ARTHUR f 
órás- és ékszerüzlete Nagymihályon (Grosz palota).

Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives tudomására, hogy 
már megérkeztek a

= karácsonyi és újévi = 
ajándékoknak legszebb és legalkalmasabb arany- es ezüst-áruk, 
u. m. órák, gyűrűk, függök, láncok, karkötők, stb. stb. '

Egyben tudatom a n. é. közönséggel, hogy sikerült a híres 

„0 D E 0 N“ Grammophon 
gyárral oly előnyös összeköttetésbe lépnem, miszerint egy igen jó 
tisztán működő eredeti „ODEON" gépet már 24 koronáért ad
hatok. A nálam vásárolt -Odeon* lemezeket 1 .,-ad árban becserélem.

Midőn még a nagyérdemű közönség szives figyelmét javító
műhelyemre is felhívom, vagyok magamat a n. é. közönség szi
ves jóindulatába ajánlva

kiváló tisztelettel

JTö I (11) i r l o koso k Fi gVei íncbc!
A FRANCK HENRIK FIAI léié kassai pótkávé-gyár igazga

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

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

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

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1908. november 30-án.

FRANCK HENRIK FIAI.

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

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

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

háló, ebédlő, ur i-szoba es szalonberendezések- 
bői. luxus-, fantasia- és ülőbútorokból, szönyeg-divánok. ottománok és 
mindennemű matracokból: úgyszintén elvállalunk mindennemű díszítési cs kár
pitos-munkákat i>. Továbbá nagy raktárt tartunk szőnyegek és függönyökben 
ZSa.tár előszoba és Isczrylxa.'bererxd.ezéseleből.

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

kedvező fizetési feltételek mellett szállítunk.
Dús raktár mindennemű rézb itt or okban.

speciálistól medcmanqelbérbutóreliban
A n. é. közönségnek figyelmébe ajánljuk a most létesített külön osztályt 

tömörfa (m a s s i v) bútorokban 
amennyiben egy elsőrangú tömöríti (massiv) bútorgyárnak a kizárólagos elárusitását 
illetve képviseletét 
Abaujtorna-. Zemplén. Sáros- és Szepesmegyék részére 
átvettük, és ezen kitűnő gyártmányból jutányos árszabás mellett állandó nagy raktárt 
tartunk. Különösen ajánlható ez a tömörfabutor szállodák, fürdőhelyek és villák beren
dezésére. Képes árjegyzékkel bérmentve szolgálunk.

Aki valódi angol szövetből 

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

Tisztelettel 

feldmanq I. Dávid 
Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 28. szám.

ÉRTESÍTÉS.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

n. e. hölgykoz.ínségei, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet.
Ungvárról Nagymihályha, i Kossuth Lajos utca 
26 sz. alatt I . Tisciiler féle házba heheztem 
át. a melyben francia és angol szabású toiíetteket 
a legmesszebb ntenö igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

l őtöiekvesem lenül t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgy közönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiváló tisztelettel

R. Joseíovits Boris.

rekedtség és hurut 
nincs jobb a —

ÖRéthyX« cukorkánál.
L V.• ;___
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Szép téli alma
inétermázsánkénl 3 2 koronáért kapható 
TILF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.

K e i l-l a k k
legkitűnőbb mázoló szer
—----- - puha padló számára.
Keil-faio viaszkenöcs kemény padló szamára. 
Keil-fele fehér .GLASUR" fénymáz 90 fillér. 
Keil fele arany-fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.
••••••••••••••••Cl 

óriási nagy választékban kaphatók :NAPTÁRAK az 1909. évre LANDESMAN
____ ___________________________________________ _______ ____________ könyv- es papit kereskedésében Nagymihályon.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


