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Felső -Zemplén
POLITIKAI ES TÁRSADALMI hetilap.

14:eg-telek- m r it e e nsr c s tr tó e t ö k ö rr
SZERKESZTŐSÉG:

H. a lap szellemi részét illető niin.Un 
közlemény intézendő :

Kossuth Lajos-utoza 34. szám

előfizetési díj : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor negyed évre 2 kor.

Egye* sxám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 111.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

dijak küldendők : 
Lsndeimsn B. könyvnyomdája.

Farsang.
Immár benne vagyunk kellős közepé

ben a farsangnak s Isten tudja, egy csepp 
jókedvet, vigasságot, kedélyt sem tapasz
talhattunk azokon a helyeken, ahol más
kor, ilyentájt hangos vidámság, duhaj kur- 
jongatás hallatszottt ki az utcára. Mintha 
az ölöm, a mámoros vigasság befagyott 
volna, üres táncostermek, sivár, rosszul si
került mulatságok adják meg a mai kor 
elszomorító jellegzetességét.

Oh Farsang ! Hová tűntek a te múlt
beli, felejthetetlen dáridóid. Hová az első 
bálok romantikus izgalmai ! A rohanó kor, 
a megélhetésért folytatott nehéz küzdelmek, 
a strugle fór life, magukkal ragadták mind
azt a szépet, mindazt a csillogói himport, 
amely a farsangi mulatságokat oly elmos-' 
hatatlanul belevésték elődeink szivébe, em
lékezetébe. Ma már nem tudunk mulatni. 
Minduntalan belerezeg még a legártatlanabb 
mulatozásba is az élet szigorúságának dis- 
harmonikus akkordja s pillanat alatt kizök
kent bennünket abból a jóleső érzésből, 
mely nélkül igazi mulatság, tényleges far
sang el se képzelhető.

A nyilvános mulatságoknak már régen 
lefújtak. A kis társaságok összejöveteleit 
megutáltatja az idő legnagyobb részét ma
gának lefoglaló kabarét s ami azon túl van, 
az már nem a farsang légkörébe való mu
latság, az intim házi szórakozások az év 
bármely részében rendezhetők. A farsang, 
a régiek által várva-várt, ezüstös légvárak

T A R C Z A.
Akik hamisan esküsznek.

(Két férfi beszélget a vendéglő egyik fülké
jében. Az egyik : Gruber. Most házasodott másod
szor. Az első eset, hogy a házassága után kima
radt hazulról. A másik : Dávidházy. Előbb Gru- 
bernél lakott, annak első feleségével viszonya volt. 
A gyermek, a ki az asszony halála után Gruber- 
nél maradt, az ő gyermeke. Mikor a férj újra 
megházasodott, Dávidházy kétségbeesetten elmene
kült, elszökött, hogy ne lássa, amikor régi szerel
mének örökébe uj asszony költözik. A férj és a 
házibarát a szomorú eset után most véletlenül 
találkoztak.)

Dávidházy : Hát megházosodtál, Károly ? 
Meg ? (Csöndesen lehajtja a fejét, maga elé néz. 
Látszik rajta, hogy már kissé többet ivott a ren
desnél.)

Gruber : Meg, fiam. Mit csináltam volna a 
gyerekkel ? Kellett. Magamhoz vettem volna egy 
paraszt-rongyot, vagy éltem volna, mint a I öleli 
Miklós lova. Szerelem dolgában is, kosztban is ? 

kal telistele rakott, gyönyörű évszak nincs 
többé. Meghalt, még mielőtt született volna.

Elődeink idejében a férjhez adandó 
lányok ilyenkor léptek első alkalommal a 
társaságba s legtöbbnyire ilyenkor látták 
meg azt a férfit először, aki azután egész 
életük további folyamára döntő fontosság
gal birt ... S itt szövődtek ama gyöngéd 
viszonyok első aratiyfonálai, melyekből az
után egy egész életre valói csillogói bilincset 
kovácsolták az élelmes, mindent meglátó, 
megértő mamák s apák.

A farsang ebbeli jelentőségét a társa
dalom középső s felső osztályánál már úgy
szólván teljesen elvesztette. A lányokat már 
nem viszik a bálokba, hogv ott nékik jö
vendőbelit szerezzenek, hiszen azok az úri
emberek, kik a bálokra eljárnak, csak el
vétve kínálkoznak ilyen médiumokul. A fi
atalság. a szói valódi értelmében vett fiatal
ság tagjai közül rekrutálódnak a báli es
ték tüzes táncosai, azok pedig még nem 
valók arra, hogy családi tűzhelyet alapít
sanak s örök időre biztosítékot nyújtsanak 
az alapított család eltartásáról is. A nehéz 
megélhetési viszonyok a házasulandói fér
fiak életkorát kitolta. A mai báli ifjúság 
még hosszú évek elteltével gondolhat a nő
sülésre, azok pedig, kik megfelelnének az 
aggódéi szülők követelményeinek, nem jár
nak már a bálokba, részint kikoptak a bál
termekből, részint nevetségesnek tartják az 
ő korukban az ott lebzselő ifjúsággal ver
senyre kelni.

Hát én ezt nem birtam volna ki. Es a pénzem se 
futotta volna.

Dávidházy : Úgy, úgy. Es a gyerek ? Soha
sem gondoltál arra az édes porontyra, aki egye
nes folytatása az anyja életének ? Soha sem gon
doltad, hogy a poronty szemeiből az anya néz rád 
szemrehányó szemekkel ?

Gruber : Ne bánts, fiam. Te tudod legjob
ban. hogy az életünk se volt jó. Hogy az asszony 
csak tűrt engem. És én megfogadtam, kikutatom 
a halott asszony titkát. Miért utált engem ? El
sőbb azt hittem, hogy a betegsége teszi vágyta- 
lanná. De megnéztem az orvosi könyveket. Lát
tam, hogy a tüdővészes asszony szerelmesei)!), 
mint a többi, jobban perzsel a csókja, őrjöngőbb, 
vadabb, mert ki akarja szeretni a lelkét is, mie
lőtt megsemmisül.

Dávidházy : (fölragyog a szeme, lelkesen, 
hévvel beszél). Igen, úgy csókol, hogy száz egész
séges nem tud úgy. A beteg asszony szerelme a 
legszebb, legédesebb. Érzi, tudja, hogy nincs mit 
vesztenie s magával ragadja a férfit is, vad, ve
szedelmes, beteges, lázas szerelmében. I lidd meg. 

én esküszöm senki sem tud úgy szeretni, 

így lassan-lassan odafejlődött az egész 
farsangi intézmény, hogy piros betűs nap
pal kezdődik a kalendáriumban, böjtöt Ít
élő a vallás távoztával s hamut hintünk a 
homlokunkra. Minden egyéb poetikus, 
hasznos mulatságos mellék requisituma a 
lomtárba kerül, a feledés homályába, hon- 
nét csak egy-egy régi Írónk színes megem
lékezése kelti nagyritkán életre.

Nem panaszkodunk a dolgok ilyetén 
való átalakulásáról, mert hiszen a sok kel- 
lemetes mellett volt a farsangolásnak meg
lehetős sok árnyoldala is. Az idők sürü 
ködfellege azonban a sötét, az árnyékos 
helyeket teljesen befedi s csupán a csillogó, 
színes részletek kandikálnak elő a szürke 
lepel alól. A sok költség, a mivel a lányos 
házaknak a farsangolás járt. A sok ezer 
aprói tűszurás, petrezselyem-árulás, meg 
sok miegymás, amivel az a gyönyörű álom 
rendesen végződni szokott, melyet otthon 
a zsalugáteres. muskátlis ablaku szobában 
gyengéd női fejecskék szőttek-szövögettek.

A modern kor nem ismeri a költésze
tet. Rideg szigorúsága letörli minden in
tézményünkről a színes, csillogói himport. 
az ideálizmusnak aatárt szab s parancsoló 
szavával mindent megsemmisít, ami útjá
ban áll az egyenes előrehaladásnak, a mun
kának, a sikernek.

S ha régi históriák romantikus törté
netei néha-néha fölkeltik bennünk a vágyat 
a régi idők v isszakivánására, gondoljuk 
meg azt a sok kényelmes s újszerű élve-

mint egy beteg asszony. Az apró, kerek tüzró- 
zsák kinyílnak a sápadó, vértelen arcán és szeret. 
Eéktelenül, ahogyan ti, akiket még beteg asszony 
nem szeretett, elképzelni sem tudjátok. Ugy-e. 
Károly . . téged még nem mart véresre soha egy 
beteg asszony sem ? . . .

Gruber (míg Dávidházy beszél, mind izga
tottal)!) és izgatottabb lesz. A keze ökölbe szorul, 
sziszeg a foga között. Most az asztalra vág és 
elbődül). Hallgass, nyomorult !

Dávidházy (akadozva beszél. Rábámul Gru- 
berre. mintha azt kérdezné : Elszóltam magamat ?) 
Mit akarsz Károly ? . . . Nem értelek .. . Én nem 
mondtam semmi olyat, ami téged bánthatna.

Gruber : De igen. Ha hallottad volna a han
godat. Tudnád, hogy elárultál mindent . . . Hogy 
bevallottad a gazságodat . . . Meg kellett éreznem, 
hogy amikor itt a beteg asszony szerelméről sza
valtál, az én feleségemről beszéltél. Meg kellett 
tudnom, hogy elraboltad tőlem a beteg, a hal
dokló feleségem szerelmét.

Dávidházy: Hallgass. Károly! Megmondok 
neked mindent. (Az arca egyszerre olyanná válik, 

l mint a részegség után felébredő emberé. Gyűrött
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zetet, melylyel a haladó kor minket meg
ajándékozott s a melyről azoknak, kik ab
ban a régi jó világban éltek, fogalmuk sem 
volt s akkor nem is sajnáljuk, ha Carneval 
hercegének bevonulása olyan szegényes, 
olyan kopott, olyan melancholikusan szo
morú. mim a minő az idén is s a minő 
a jövőben is lesz !

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. -4 KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
Zenei élet Nagymihályban.

Örvendetes jelenség, hogy városunkban nem
csak a tudomány, hanem a -.zépmüvészetek is 
kezdenek otthoni találni, Valamelyes zenei élet 
eddig is volt nálunk, amely azonban tisztán csak 
családi körre vonatkozott - a nagy nyilvánosság 
előtt csak mint betel szerepelt egyes concerteken 
zongorajáték.

Újabban örvendetes haladás mutatkozik a 
szépmiiseszeteknek egyik legnemesebb ágában, a 
zenében. Ma már hegedű kvartettekről, gitárról 
stb. hallunk, amely legközelebb már a nagy nyil
vánosságot is gyönyörködtetni fogja.

Most pedig egyszerre szinte ugrásszeriileg 
fejlődik nálunk a zenei elet. Itt van első sorban 
a polgári iskola concertje. amely szebbnél szebb • 
zenei számokkal van tele, azután meg egy önálló 
hangverseny, amely február hó 7-én lesz meg
tartva.

Az önálló hangversenyt Dr. Horváth Dezső 
homonnai zongoraművész é* zeneszerző rendezi. 
Ilyen még nem volt városunkban. Ez egy speci
ális művészi hangverseny, amilyen csak a fővá
rosban szokott lenni. A zenevilág legkimagoslóbb 
alakjainak halhatatlan műveit fogja játszani a mű
vész : igy sorra kerülnek Beethoven, Schubert. 
Grieg. Schumann. Liszt. Chopin stb. müvei. Ezen
kívül rlassikus főt májú magyar müveket is előad 
a művész Szendytől es Chovántol. Hogy pedig a 
hazafias irány is meglegyen, kiváló kuruc dara
bokat is fog zongorán bemutatni a zeneszerző sa
ját átdolgozásában.

Dr. Horváth Dezső zongorám üv esz es ze
neszerző neve rohamosan emelkedik ki az ismeret
lenség homályából. A szomszéd Homonna elra
gadtatással beszél róla ; müveit elsőrangú fővárosi 
zenemű kiadók adjak ki. Bizonyos tehát, hogy vá- I 
rosunk lakossága nem is emlitve a speciális

arcbőr, zavaros szemek. Latszik rajta, hogy Gru
ber szenvedélyes szavai fölkeltették óvatosságát.) 
Megmondok mindent, csak te mondd meg előbb 
nekem, mit mondott neked az asszony a halálos 
ágyán, mikro engem kiküldött ?

Gruber: (parancsoló hangom: Nem! Valid 
be előbb, hogy szeretted !

Dávidházy: Hát igen, szerettem.
Gruber : Es szeretett ?
Dávidba/) . Szeretett.
Gruber: Akkor az a hitvány, rongy, az az 

álszent bestia a halálos ágyán is hazudott. Hazu
dott. hazudott Azt hazudta, hogy enyém a kö
lyök. De most tudom, érzem, hogy a tiéd. Ne 
félj, fiam ! nem haragszom rád. Nem haragszom 
semmiért Neked jogod volt szeretni az asszonyt 
s neki téged Nem vagyok szamár és nem vagyok 
bolond, hogv a természet akaratával szembe akar
nék szállani. Ha megmondtatok volna, hogy sze
retitek egymást, hogy ott akartok hagyni engem, 
hogy ki akarjatok kiáltani a világnak. hogv a ti 
szerelmetek szebb, dicsőbb g; írnak hozobb, mint 
a mienk tettétek volna. De ne hazudtátok volna 
örökösen, hogy csak baratkoztok es nem szeret
keztek Ti gyávák, ti. akik a szimplább érzést 
hazudtátok, a nemesebbet, a nagyobbat letagad
tatok. Es nem engem csaltatok meg. hanem ön-

I zeneértöket és a dilettánsukat nagy zenei él- 
vezetnek néz elébe.

\ zene azon aga a szépmüv észeteknek, 
amely a kedélyre, a leiekre legjobban hat. Hiszen 
még a vadállat is megjuhászodik. ha zenét hall. 
Mennyivel innább ne emelkednék az emberi szív 
es lelek gondolkodásban, érzésben a művészi zene 
hallattára.

Megjegyezzük még, hogy a művész arcképe 
Landesman B. könyv kereskedésének kirakatában 
látható.

Isten hozza a művészt varosunkba!

Személyi hir. Dr. Takács Menyhért jászó
vári prépost és derítői Dr. Klekner Alajos kas
sai nyugalmazott kir. jogakadémiai igazgató az 
elmúlt hét végén városunkban tartózkodtak.

Áthelyezés. Az igazságügyi •miniszter 
Kozma József rozsnyói és Kunfalvy János nagy 
mihály i kir. telekkönyvezetőket kölcsönösen áthe
lyezte.

Uj tanár. Polgári fiúiskolánkhoz az eltá
vozott Mittl Ferenc tanár helyére Rákosi Zoltán 
tanár választatott meg. Az uj tanárban iskolánk 
kitűnő tanerőt, társadalmunk pedig egy igen hasz
navehető tagot nyelt. Nevezett tanárnak mint író
nak és szónoknak már eddig is szép sikerei van
nak.

A nóegylet bálja f. hó (i-ról 13-ikára ha- 
lasztatott el. A szereplők névsora most már teljes 
és «gy az alábbiakban közölhetjük. A táncmulat
ságot Cabaret előadás fogja megelőzni, amelyen 
Gittek Margitka kisasszony fog confeiálni. Az elő
adáson fellépnek Deák Gyula cabaret művész és 
Sebestyén Rózsi cabaret művésznő. Közreműköd
nek a következő hölgyek (a mint a múlt számunk
ban jeleztük isi: Eperjesy Katica. /tőA/Zc/f Gitty, 
Formádi Gizi. Gittek Erzsiké, Kállai Olga. Lan
desman Rózsika, Rakovszky Sárika. Rontsinszky 
Jolánka és Veszperényi Jczuka. Fiuk : Grosz Zol
tán, Medák György és Pogány Lacika. Az. urak 
koziil a következők voltak szívesek a közreműkö
dést elvállalni : Bakajsza Andor, Gremsperger 
Ernő, Klain Sándor, Mertens Alfréd es Rakovszky 
Dezső. E névsor reményt nyújt arra, hogy a mu
latság fényesen fog sikerülni.

A korcsolyapálya f. hó 2J-én pénteken 
d. u. 2 órakor megnyílik. Az igazgatóság felhívja 
mindazokat, akik bérletjegyüket még ki nem vál
tották. hogy tekintettel a pálya elkészítésével fel
merült es előre nem látott kiadásokra, ebbeli kö
telezettségüknek sürgősen tegyenek eleget. A pá
lyára való belépési dij 30 fillér.

Adományok. Néhai Farkas Mihály, volt 
nagymihályi kir járásbirosági fogházör teljesen 
árván maradt gyermekei részére Polányi Géza 
kir közjegyző 40 koronát, Medák Géza 10 kor., 
Dr. Lövy Mór 6 kor. és Legeza István kir. ítélő
táblái biró Lőcséről 6 koronát juttattak a kir. já
rásbíróság vezetőjéhez, ki az árvák nevében az 
adakozóknak ezúton is mond köszönetét.

| magatokat Hiszen a ti büszkeségiek a gyerek, 
I nem az enyém. Csak a ti telketek fájhat, hogy 

nem szerethetitek, mint a magatokét.
Dávidházy: Hat mondd, Károly, láttál-e te 

már szerelmet, amely nem hazudik ? Nemcsak azt 
nem fogod tudni, mikor hazudnak neked, de azt 
sem, hogy mikor hazudsz te az asszonyodnak. 
Úgy látjuk a srerelmet is. mint a délibábot. Meg
esküszöl rá, hogy átíveli az eget, pedig csak te 
látod. Ha a feleséged valamit mondott a halálos 
ágyán, hidd el neki.

Ha hazudott is. csak azért tette, hogy bé
kességet hagyjon halra maga után. Olyankor mar 
csak a békességet akarjuk. De most már mondd, 
mit mondott a halálos ágyán a feleséged ?

Gruber : Mondtam már. hogy hazudott. Mit 
hazudott ésw mi okból hazudott, egészen mindegv. 
Hogy a békesség kedvéért esküdött hamisan ? Mi 
közöm nekem ahhoz. Maga hivott oda. hogy 
mondani valója van. E.'í te is tud »d. Aztán, mi
kor te kimentéi, igy szólt : ...Mindig kételkedtél 
bennem. Nem mondtad, de láttam az arcodon. 

I láttám a kételkedő szemedben. Tudtam, hogy 
meg vagy győződve a hűtlenségemről. Láttam, 
gyűlölöd a gyereket, én mar elmegyek, nekem 
mindegy, akárhogy gyűlölsz is. de a gyerek itt

Előléptetés. A kereskedelemügyi minis
tér Czakó Igttácz és Ontidig Lipót sátoraljaújhe
lyi államépitészeti hivatali mérnököket főmérnö
kökké nevezte ki.

A polgári iskola concertje, amint már 
jeleztük is. február lm 1. napján, azaz hétfőn este 
lesz az „Aranybika" szálló összes termeiben. Egyik 
kimagasló pontja lesz a concertnek Dr. Horváth 
Dezső homonnai zongoraművész és zeneszerző 
fellépése, aki saját szerzeményű darabjait fogja 
előadni. A programmot már múlt számunkban kö
zöltük. Itt csak arra hívjuk még fel a közönség 
figyelmét, hogy a mulatság a fejlődő polgári le
ányiskola javára rendezte tik. Aki tudja, hogy a 
nőnevelés milyen fontos kérdése társadalmunknak, 
bizonyára méltányolni fogja e nemes célt. A ki 
meghívót nem kapott 5 erre jogot formál, ez 
iránt a polgári iskola (Sztáray-utca) tanártestüle
téhez forduljon.

Az ifjúsági egyesület Uránia előadása 
f. hó 24-én volt az „Aranybika" szálló dísztermé
ben. OppitZ Sándor lelkész mutatta be tit) vetített 
képen a berni Alpokat és vidékét. A magyarázó 
szöveget saját úti tapasztalataiból olvasta fel. A 
közönség nagy figyetemmel nézte a képeket. Az 
előadásnak este 1(1 órakor volt vége.

Eljegyzés, Dzsuppa l'ereiicz helybeli 
lakos f. hó 2(>-án eljegyezte Hoszpodár Annuska 
kisasszonyt Nagymihályon.

Iparosok továbbképző tanfolyama. Is
meretes. hogy a homonnai faipariskola igazgató
sága a nagymihályi ipartestülettel egyetértőleg a 
helybeli iparosok számára továbbképző tanfolya
mul létesített, még pedig tandíjmentesen. Sajnos, 
e jóakarat nem részesült kellő méltánylásban, mert 
az iparosok nem akarván, vagy nem tudván fel
ismerni azon előnyt, amely e tanfolyam szorgal
mas hallgatásával nekik nyujtatik. ma már igen 
gyéren látogatják az előadásokat, noha kezdetben 
örvendetes buzgalommal iratkoztak be. A tanfo- 
lyatnot rendező igazgatóság ily körülmények kö
zött céltalannak tartván az előadásokat, ezúton is 
tudomására adja az iparosoknak, hogy amennyi
beit a még következő előadásokat nagyobb szánt
ban nem látogatják, a tanfolyamot befogja szün
tetni azzal a megjegyzéssel, hogy ezután Nagynii- 
hálvban tanfolyamot többé rendezni nem fog. Bi
zony szomorú dolog, hogy a tanárok fáradságos 
munkáját ennyire nem méltányolják s felhívjuk ez 
alkalommal a helybeli ipartestület vezetőségét, 
hogy hasson oda, miszerint a tanfolyamra beirat
kozottak az előadásokon pontosan jelenjenek meg, 
mert az ilyen alkalmat, ahol díjtalanul képezhetik 
magukat tovább, nem mindig találják meg. Tehát 
saját maguk jól felfogott érdekében cselekesznek, 
ha a tanfolyamra eljárnak.

Halálozás. Ö/.v. Kemthy Ödönné kis- 
ruszkai földbirtokosnő f. hó 24-én Budapesten el
hunyt. Hült tetemeit családja hazaszállítana és 
azokat szerdán a kisruszkai sirkertben nagy rész
vét mellett örök nyugalomra helyezte.

marad nálad. Szeresd. A tied. Esküszöm neked." 
Ezt mondta, hazudta.

Dávidházy : Nem hazudott. Igazat mondott. 
Megesküdhetett rá.

Gruber: Hiszen az előbb azt mondtad még, 
hogy szeretett és szeretted. Meg volt az alkal
mad, a módod, hogy magadévá tedd. Es meg is 
tetted, a tiéd a gyerek. (Hangja itt üvöltővé, uga- 
lová válik, aztán sírni kezd.) Kilököm a fattyut .. . 
Kilököm . . . vidd, vidd .. .

Hosszú szünet. Mind a kettő gondolkozni 
kezd. csöndben, némá i nézik egymást. A férj azt 
gondolja: mégsem lökhetem ki. A volt házibarát, 
ezt : Szeretem a gyermekemet, szeretem, de mit 
csináljak vele ? Hová tegyem? Aztán megszólal 
a félj s/egyuniósén, mintha gyónni, mintha a bű
mit lekönyörögni akarna.

Gruber : Egy órája várom már, hogy mondj 
valami vigasztalói, valamit, amivel megelégedhet
nék. Hál hiszen te is szeretted azt az asszonyt 
és te nyomorult, le hitvány, nincs egyetlen sza
vad a halott védelmére. Hát esküdj meg, mert 
leütlek, kutya . . . Leütlek . . .

Dávidházy : Esküszöm . . . nem . . enyém .. 
esküszöm. . .

Pogány Béla.



Garázdálkodó czigányok. Vieinberger 
Sámuel örökösei pazdicsi birtokán az otlani cigá
nyok .1 mesgyefák nagt részét az elmúlt héten ki
vágták. A csendőrség kinyomozta a tetteseket és 
azokat a bir.tsagnál feljelentette.

Adomány. Virág Péter laborcszögi all. 
el. isk. tanító, a nagymihalyi ipartesteiét főtitkára, 
fizetésének egy negyed részét a helyben létesíten
dő Iparos Otthon javára adományozta. Nemcsak 
ezen adomány dicséri a főtitkár nemes gondolko
dását, hanem az eszme is. amelyet megvalósítani 
akar.

Uránia. Folyó évi február hó 2-án, Gyer
tyaszentelő napjan, az „Aranybika" szálló nagy
termében este 8 órakor szinrekerűl: „A Balkán
államok** ciitiü sorozat 85 színes képpel. Figyel
meztetjük a in. t. közönséget arra a körülményre, 
hogy ennek a sorozatnak bemutatása teljesen idő
szerű. mert magában foglalja Isztrián kívül Póló
nak, Dalmáciának, Montenegrónak, I lerczegoviná- 
nak e> B tszniának jellegzetesebb kepeit, l ehat 
bemutatja a tartományokat, melyek most az euró
pai politikai látóhatárnak központját képezik, s igy 
nagyban fog hozzájárulni ahoz, hogy a közönség, 
a politikai eseményeket, ismerve ezek színhelyeit, 
alaposabban megértse.

Kereskedelmi Bál Mint értesülünk 
a nagymihályi kereskedő ifjak folyó évi már- 
czius hó 6-ára egy igen fényesnek ígérkező 
táncmulatság rendezésén fáradoznak Semiramis 
kertjévé akarják varázsolni a báltermet, amelyben 
a színes villamos csillárok mint ragyogó cs illagok 
fogják a ni ndérfénvt szolgáltatni. Kelet gyöngve, 
Nag ymihály gazdagsága fog itt ölelkezni s az el
tikkadt vándort Champagne nektárja fogja felüdi- 
teni. Rozsa és narancsligetben fognak sétálni a 
boldog halandók, akik ide bejuthatnak. Hozzá 
még az ország elsőrangú művészei fogják szóra
koztatni a jelenlevőket. r\ pénz, minden gonosz
ság, szerencsétlenség és bűn forrása ismeretlen 
fogalom a rendezőség előtt. Lesz függő kert, 
amelyben ausztráliai paradicsom madarak zenge
nek bájos dalokat s pénzesti, amely a biborszinü 
égből hull alá. Szóval ilyen még nem volt Nagy- 
mihályban.

Hirdetmény. Nagymihály község elöljá
rósága közhírré teszi, hogy az 1909. évre szóló 
legtöbb adót fizető képviselőtestületi tagok név 
jegyzéke az 1886. évi XXII. t.-cz. 33. §.-a értel
mében IDŐD. évi január hó 29-től február hó 2-ig 
terjedő 5 napon át a község jegyzői irodában köz
szemlére van kitéve.

Kivándorlási csábítások. A rendőrség 
és csendőrség megállapította, miszerint városunk
ban is vannak többen, a kik a hiszékeny népet 
kivándorlásra csábítják. Tegnap is az itteni állo
máson tetartóztatták Kordoványik Györgynél, ki 
Paulik György kiszalacskai lakost Hamburgba ki
sérni akarta. Paulik előadása szerint Kordov ányik- 
né 460 korona honoráriumot kötött ki magának.

— Esküvő. Feldman Beriuit világosi lakos 
f. évi február hó 2-án tartja esküvőjét Nagymihá- 
lyon Hónig Antónia kisasszonnyal, Hónig Hermán 
helybeli vendéglős leányával.

Nagymihály község legtöbb adót fizető 
képviselő testületi tagjainak névsora 1909. évre.
I. Rendes tagok : Gróf Sztáray Sándor, Landesman 
Vilmos, Suiyov >zky István, Dr. Glück Samu, Strömpl 
Gábor. Czibur Bertalan. Dr. Widder Márk. Polá- 
nvi Cieza, Id. Bucsinszky Lajos, Oppitz Sándor. 
Burger Elek. Widder Lázár, Tolvay Imre, Dr. 
Kállai József. Dr Epeijesy Lajos, Spiegel Samu, 
Kösztenbaum Mór, Löffler Noa, Dr. I’iichs Ignácz.
II. Póttagok : Stark Hermán, Richtzeil Zsigmondné.

Testvérének keresésére indult. Hreha 
János solvmosi községi bíró négy évvel ezelőtt 
Mihály nevű 20 éves fiát Amerikába küldte. A fin 
az uj hazában szorgalmasan dolgozott és 4000 
koronánál több pénzt is küldött haza. Mihály 
gyakran irt szülőinek, annál feltűnőbb volt tehát, 
hogy immár hat honapja semmi hir sem jött fe
lőle. Az öreg szidok aggódlak gyeimekük sorsa 
iránt és elhatároztak, hogy az itthon lévő György 
ifjabb fiukat Mihály keresésére Amerikába küldik. 
Csakhamar elkészült György az útra és e hó 26- 
ikán kedden búcsút mondva szülőinek és falujá
nak. elindult a nagy útra. A szülők Nagymihályig 
kisérték a fiút, ki az itteni állomásról akart to

vább utazni, azonban a reggeli vonatról lekésett ' 
S igy a délelőttöt itt kellett töltenie. í gy a szülök, 
mint a fin a Strömpl-féle korcsmába szálltak, meg 
egy rövid időt együtt töltöttek é az öregek ’iaza- 
indultak. Ez délelőtt 9 órakor tör;< nt. Eg órára 
reá betoppan ugyancsak a Strömpl korcsmába 
Hreh i Mihály, ki a 10 órai vonatta! é»l ■ / •• \iss/a 
Amerikából illetve Kassáról és hazafele készülvén 
a korcsmába heteit. György csakhamar megis
merte bátyját és meglepetésében hinni sem akart 
szemeinek. Végre a két testvér megölelte egvmast, 
beszédbe bocsajtkozva örvendtek a szerencsés és 
véletlen találkozásnak. Xyomb-.m kocsira üllek és 
hazafelé siettek, a hol ép bánatukban sírva talál
tak az agg szülőket, akik gyermekeiket észrevéve, 
egy ideig szóhoz sem tudtak jutni. Mihály azután 
elmondta, hogy szülőit meglepni akarta es azetl 
nem irt. Most Sólymoson a Hreha család a leg
boldogabb.

Az 1909. 1911. évekre kivetett ital
mérési illetékek ellen beadott fellebezések Nagy 
milialy községbeli italmérőkre nézve f. évi feb
ruár 9-én d. e. 9 órakor fognak Sátoraljaújhely
ben a m. kir. pénzügy igazgatóság hivatalos helyi- , 
ségében tárgy altatni. A tárgyaláson a feleknek 
megjelenniük, vagy ott magukat képviseltetniük | 
jogukban áll.

Pálfordulás. I létion. 25-én volt Pál napja. 
A közmondás azt tartja erre nézve, hogy : „Pál 
ha fordul köddel, ember elvész döggel." Hála Is
tennek, a Pál napja nem volt ködös, síit igen fé
nyes. legalább is nálunk. Igy hát nem kell egy
előre dögvésztől tartanunk.

10 koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál

Nagymihályon készítteti. Merték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divaté szabás.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.

Az. E. (Felsőgagy). Igen köszönjük a kedves 
tárcát s legközelebb közölni fogjuk.

P. (Helyben). „Síromon" cimii költeményét i 
kívánsága szerint közölnők, ha ugyan a mértéket 
megütötte volna. Hogy azonban ne nehezteljen 
nagyon lapunk kritikusára, két strófát közlünk :

Itt nyugszom a temetőben 
Hova oly rég vágytam.

Bánatomban, keservemben 
Ezt meg is találtam.

Hajh, de jó itt megpihenni 
Domború hant alatt,

Csakhogy nem lehet felkelni 
A súlyos föld miatt.

Szép. szép. Igazán könnyekre fakasztó.
Több levélre a jövő számban.

Felelős szerkesztő 1 ŐmunkaUrs

Dr. KALLAI JÓZSEF. MAKAY ISTVÁN.

Hirdetések.
Seszták István

-----  szücsmester -----
Nagymihály.. Sulyovszky-utca 7. szám.

Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelet
tel értesíteni, h<>n\ Newyorkban 15 éven át szer
zett tapasztalataim érvényesítésével Nagymiltályon 
Sulyovszky-utcza 7. szám alatt egy a mai kor igé
nyeinek megfelelően berendezett

• szűcs műhelyt •
nyitottam, a hol minden e szakba vágó munkák 
a legpontosabban készíttetnek.

Mindennemű javítások - s átalakítások el
fogadtatnak és azok csinos és finom kiviteléért 
szavatosságot vállalok.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Seszták István.

23 1909. sz. .

Hirdetés.
Kereskedelemügyi m. kit. Minister L’r 

Onagyméltóságának 112.4.50 908 sz. a. kelt 
magas rendelete értelmében kihirdetem, 
hogy a homonnai ni. kir. állami faipari szak
iskolánál fölöslegessé vált alább vázolt tár
gyak folyó évi február hó 10-én délelőtt 
10 órától 12-ig. délután 2 órától 5-ig a 
helyszínén szabadkézből a legtöbbet ígérők
nek készpénzfizetés melleit el fognak adatni.

Az elárverezendő mintegy 1178 darab 
tárgy 121 tétel alatt csoportosított jegyzéke 
minden szombaton d. e. 10-től 12-ig meg
tekinthető az igazgatónál, a tárgyakat pe
dig az érdeklődőknek Édes Gyula műhely
főnök mutatja meg. Eladásra kerül : 1 drb 
Eeivel-féle 4 11. P. forresöves állér gőzgép 
(beszerzési ára 3000 kor.I és transmissió ; 
régi iskola bútorok, tanulmány faragványok, 
használt asztalos szerszámok, festék őrlő
gép, bútor részletek és fali szekrények; áru 
raktári kisebb-nagyobb tárgyak, bútorok, 
faragott áruk, kártya asztalok stb, 23 drb 
asztali és nagy függő petróleum lámpa ; 
mintegy 200 kgr. régi acél és vas anyag.

Kelt Homonnán, 1909. január 22.
Mendly Károly

szakisk.* Igazgató.

H3O. wz.
!•«>». Árverési hirdetmény.

V Illírt bíró-ági vógrelujtd :»/. 1881. évi LX. L-cx.
I s • ét tfiinéloit ••/•■iitie! k z.hirié teszi, hogy a nátnr- 
tlf-Itjlflyi kir. t.o V •II)-/.üknek !'.»•••<. évi 16906. -z. végzése 
k ■v. tke/fel.eii Ih Biíiglür Mik*a ügyvéd által képviselt Ber- 
k -vits Maikn-z javára Kiüti Imr-ih és jár. er«j óig 1908. évi 
sz.-pt. nil.er h •_’> ;in f ,g,n ,t .sit,,tt kielégítési végrehajtás út
im lefoglalt és 1.33 > koronára beo ílt követkéz? ingóságok 
n m. I -v <k. hmtok. löszei számok, bútorok Mb.- nyilvános 
árverésen feladatunk.

M árverésnek . t. tgvmiliálvi kir. jár i-.bíróságnak 
lOtis. ..VI V 527 számú vég/., -o folytán 1ŰÜ0 K tőkekövetelés 
• intek 190" . vi jnn. 3o nap ától járó 5®/0 kamatai és eddig
-s/ . sen 9.5 K 15 f.-ben biróihg már megállapított költségek 

lg NagymiKál) •■■ • tka- tt>!.-n I■"> inogtál t.KÍra 1009. 
januar hó 29-én d. u. 1 óraja határidőit! kitii/.o.ik ós ah./ 

< venni - ti.-b k /ok oly niegiegy/.ésMrl hivatnak meg, hogy 
az érintett ing < igok az 1881. évi LX. t.-cz. Iu7.- és los’.

a el telni -ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
l ecsáronalul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő “ingóságokat inások is 
le é- feliilfoglahatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna jelen .árveres az 1M«I. évi LX. t.-cz. 120. §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihály. 1909. évi január h • lő.

Fodor József 
kir. bir'..á|ti vó^eh.jl.'..

------------ Egészséges, száraz ——

TŰZIFÁT
waggononkéut 128 koronáért házhoz szállít

Widder Lázár cég Nagyniihályon.

kr. 
kr. 
kr. 
kr.

= Csakis saját termésű =

vinnai boraimat
1 következő áron adom : '

Asztali bor 
Vörös bor 
Muskotály 
Asszú
W 50 literen

(i 52

. literenként 35
45 
50

,, 1 frt 50 
télül árengedmény. 

WIDDER BÉLA.

3-elapritott tűzifa
■■■ métermázsánként 2 koronáért ■■■

Porosz kőszén
■■■ métermázsánként 4 koronáért ■■

. = házhoz szállít —

Hosenwasser Mór Nagymihály.



= MEGHÍVÁS. =

ANagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság
1909. évi február hó 16-án délelőtt 10 órakor az intézet hivatalos helyiségében

IV. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
tartja, 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 57. §-a értelmében öt felügyelő-bizottsági tag vá

lasztása 3 évre.
4. Az igazgatósághoz az alapszabályok 28. §-a szerint netán beadandó 

indítványok tárgyalása.
Nagymihály. 1909. január 19. Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályokból. 29. §. Szavazati joggal csakis azon részvényes bir, aki a közgyűlést megelőzőleg legalább 30 nappal az intézet rész
vénykönyvébe mint részvényes bevezettetett és részvényeit a közgyűlés előtt legalább 3 nappal az intézetnél leteszi. 33. §. A közgyűlésen minden rész
vény egy-egy szavazatra jogosít 50 részvényig, ötven szavazatnál többet egy részvényes sem gyakorolhat. 34. §. Távollevők meghatalmazott által is sza
vazhatnak. a meghatalmazott azonban csak részvényes lehet és 50 szavazatnál saját részvényeivel együtt többet nem képviselhet.

Tartozik
MÉRLEG-SZÁMLA. Követel

VÁGYÓ N Korona fillér

Pénztár készlet 33458 65
Váltó Ebből jelz. bizt K 203.912 — 147747 67
Kötvénykölcsön . K 18.720- 24910 —
Folyószámlái adósok fedezve . 87122 44
Törlesztéses jelzálog-kölcsönök 2826(1 99
Értékpapírok .... 288(X)
Visszleszámitoló intézetek 4494 42
M. kir. postatakarékpénztár 135 41
Alapítási költség 600 — 1
Felszerelvény számla 1784 48
Óvási dijak .... 155 43
Részvényesek hátraléka 15073

1702242 49

NYERESÉi3- ÉS VEÍ

VESZTESÉG Korona fillér

Betét, heti betét és életbizt. kapcs. heti betét kant. 22211 10
L'j kibocsát, részvények után kamat megtérítés 4270 60
Betétkamatadó 2648 17
Átruházott töri, jelzálog kölcsön kamata . 2163 40
1 artaiékalap 40.(XK) K 6% kamata . 2400 —
\ isszleszáinitolt váltókamatok . 33243 44
Igazg. fel biz. és tiszti fizetések 11950 —
Üzleti költség, nyomtatvány és akbér számla . 3403 85
Állami és községi adó 5830 15

Alapítási költség 600
Leírások : Felszerelvény számla 892 24

Értékpapír árfolyam csökkenés 432 .50
Nyeremény :

Folyó évi K 26010.74
Athozut a múlt évről K 1 200. 27210 74

_
117256 19

TEHER

QíicTvónvfAlzo drb osztalékra jogos részvény K 200.000Keszvenytokc ._)|KI(| drb 1909 évi s/(.[v hiró K 2qi)i>Xi 

Tartalékalap az évi nyereményből 9U.000 koronára emelve 
Betétek, heti betétek és életbiztosítással kapcso

latos heti betétek . . . . .
Átruházott törleszt, jelzálogkölcsönök
Visszleszámitolt váltók . . . . .
Fel nem vett osztalékok . . . . .
Átmeneti kamatok egyenlege . . . .
Nyeremény egyenleg . . . . .

-SZÁMLA.

Brügler Benjámin 
pénz tárnok

Tolvay Imre

Glück Lajos
gyakornok.

Schreiber Jónás

Jelen IV évi zárszámadást m egvizsgálván. annak

Bajusz Andor

Az

Korona fillér

4(XXXXJ
81659 32

609794 52
28260 99

548918 72
751 —

5647 20
27210 74

1702242 49

Követel

NYERESÉG

Áthozat a múlt évről
Váltókamatok ....
Kötvénykölcsön kamatok.
Folyószámla kamatok
Törlesztéses jelzálog kölcsönök kamata 
Értékpapír kamat adómentes .
Biztosítási ügynökség

Nagymihály, 1908. december 31.
Dr. GLÜCK SAMU

igazg. elnök.

Szladek József Stark Hermán
igazg. tagok.

Laudau Mór
s. könyvvezető.

Brügler Lajos

Korona fillér

12(X)
106181 39

1369 80
5618 48
2268 40

418 04
200 08

Bódy Győző 
fökönyvvezető.

Schvarcz Bernát

egyes tételeit a fö- és segédkönyvekkel mindenben megegyezőknek a törvény és alapszabályok ér
telmében készülteknek találtuk.

FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG:
Mathiász József Tóth Árpád

fel. biz. elnök.
évi mérleg és az erre vonatkozó iratok az intézet helyiségében az üzleti órák alatt megtekinthetők.

A
Friedman Mihály Buzay Gusztáv


