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Csodagyermekek.
Nagymihály, 1905. február 9.

A paedagogusok és gyermekbarátok 
előtt nem titok, hogy a gyermekek 6 éves 
korukig — csodagyermekek. Ebbéli néze
tének természetesen a boldog anya ad leg
hangosabban kifejezést, ki arcán az öröm 
rózsáival és az anyai büszkeség kéjével hir
deti fünek-fának, hogy az ó fiacskája mily 
okos, mily szellemes válaszokat ad a bá
csinak és eltekintve attól, hogy majd az 
iskola legjelesebb tanulója lesz, ha fejlődé
sében valami kiszámíthatatlan visszaesés nem 
gátolandja, ha más téren is, még valami 
— Vecsey Ferike válhatik belőle. E nagy
reményű jóslatra a bácsinak természetesen 
nem lehet ellenvetése, a papa — mint afféle 
modern férj! — örömében kezét dörzsöli 
és osztja felesége nézetét, a jó nagyszülék 
pedig rádupláznak a fényes jövővel kecseg
tető pythiai jóslatra. Mikor igy aztán min
denki betöltötte hivatását a jóslások sikam
lós terén és a kis Zoli vagy Bandi iskolás
gyermekké cseperedett fel, várják-várják az 
oraculum beteljesülését, de — hiába várják.

E helyett azonban a tanító ur váltig 
panaszkodik, hogy á kicsiny csemete nem
csak hogy nem excellál, de határozottan a 
vásott fickók közé tartozik. Az anya hom
lokán gyermeke miatt való boszuságában 
végig gomolyg az első felhőcske, de las
sanként fölébred az anyai önérzet alvó ör

TARCZA. 

Őszi napsugár.
Fény és pompa nélkül tartották meg az 

esküvőt, a szerény nászlakoma után elszéled- 
tek a vendégek, az ifjú boldog pár pedig nász
úira kelt. Mindenki elment, csak az örömszü
lők maradtak még vissza; a vőlegény anyja és 
a menyasszony apja. Mindkettő özvegy volt. A 
férfi hatalmas atléta alak, vasizomzattal, a vál
lát nyomó félszázad nem látszott meg daliás 
alakján és jóságos komoly sima arcán, az asz- 
szony a szerencsés maradós külsejüknek egyike 
volt, rajta sem látszott meg az elmúlt 45 tavasz.

Elgondolkoznak, elmerengnek, szinte za
varba jönnek e mélységes csendben, egymás 
mellett állva. Végre az asszony felsóhajt és 
mintegy önmagához szólva kérdi:

— Hol lehetnek most már gyermekeink ?
A férfi örvendve a kínos csend megtöré

sén, élénken mondja:
— Bizony már jó messze vannak, de a 

boldogság nem törődik az úttal, a távolsággal. 
Nem számlálják ezek most a mértföldeket, ha
nem — turbékolnak.

— Turbékoljanak csak és legyenek bol
dogabbak, mint-----------

— Mi voltunk, mondja szomorúan a férfi.
— Az ő boldogságuk egy rég megszakí

tott dalnak, az uiból felhangzó, folytatódó ac- 
cordja . . .  

döge és kész a sententia, hogy a tanító ur 
igazságtalan! Hogy is lehet ez máskép, 

mikor Zolika csak hetekkel ezelőtt is, bá
mulatot keltett számtantudásával és néhány 
betű kedves elgagyogásával, melyeket a gou 
vernante vert belé üres óráiban. A bank
direktor fiáról persze más a véleménye a 
tanító urnák, de kell is, hogy igy legyen, 
különben elverné rajta a port! Zolika okos
sága és tudása pedig úgy viszonylik a Pis
tikééhez, mint ég a földhöz. Hát nem hal
latlan igazságtalanság ez?! . . .

Ilyen és ehhez hasonló eszmemenetek 
lesznek divatosak a házban, hiszen a sze
gény gyermek tanul eleget, de mi haszna, 
ha a tanító ur nem méltányolja ezt kellő
kép ! A rideg valóság pedig az, hogy a be- 
cézgetéshez és agyondédelgetéshez szokta
tott gyermek nem tud megbirkózni az 
anyaggal és a feltornyosuló nehézségekkel, 
mert az ömlengő anyai szeretet beléje plán
tálta az elbizakodottságot, mely kerékkötője 
minden sikernek.

Nem tudjuk eléggé a boldogság má
morától elvakitott anyáknak lelkére kötni, 
hogy fölötte óvakodjanak gyermekeiket 
szemtől-szembe dicsérni, mert az önbiza
lom túlságos belénevelése gyermekeikbe, 
később keservesen megboszulhatja magát. 
Itt tartjuk időszerűnek még egy — a nép 
legszélesebb rétegeiben elterjedt — tévedést 
tisztázni. A közvélemény egy nem meg

— Igaza van, feleli a férfi — a mi sze
relmi dalunk félbeszakadt, a mi tavaszunk so
hasem virult, álom volt csak minden, mely 
nem valósult meg sohasem . . . Egykor én is 
hittem a boldogság virágnyilásában, reméltem 
és égve lángolóan szerettem. Meddő vágy volt, 
a szeretett leánykám egy gazdag kereskedő fe
lesége lett. Mit szenvedtem, óh minek idézzem 
fel azt újra, hiszen teljesen felejteni nem tud
tam sohasem. Múltak az évek, fájdalmamat re- 
signatio váltotta fel, hallgattam a sok jóakaróra 
és megnősültem én is, kis leányom születésé
vel teljesen kibékültem sorsommal is, beletö
rődtem a végzet megmásithatatlan akaratába.

— Milyen keserű és igazságtalan az Ön 
vádja, kedves barátom! A gazdag kereskedő 
felesége csak azért lettem, mert nem akartam 
magamat a megunt babának járó gúnynak ki
tenni, hiszen uton-utfélen rebesgették, hogy ön 
a főtanácsosék Ellája után töri magát, hogy 
conventionalis, okos partiét akar csinálni. Ez 
inditott engem is arra, hogy megboldogult fér
jemnek igent mondtam.

— Oh, mit nem tesz a mende-monda, hány 
boldogságot dúl ez fel ? Egy szó sem volt igaz 
az egész híresztelésből. Elláékhoz mindössze 
kétszer kisérteni el édes anyámat, ki az Ella 
anvjának barátnője volt. Hát ilyen mistifiká- 
tuinon múlt a mi boldogságunk, a látszat volt 
a hajótörés sziklája. Milyen szomorú az ilyen 
félreértés! . . .

— Eh, nyugodjunk most már bele a meg- 
másithatatlanba, legyenek boldogok a gyerme

készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Hégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.

Műterem: Nagymihály. Rákóczi-utcza. —S

vetendő része abban a mesterségesen föl
idézett illusióban ringatózik, hogy az iskola 
nemcsak tanít, hanem nevel is. E balhiede
lem természetes következményeképen sok 
szüló lerázza válláról a nevelés fölötte sú
lyos terheit és saját kötelességeit az iskola 
nyakába varrja. Szó sincs róla, az iskolai 
typusok legalsó fokozatában : a népiskolá
ban az ambiciózus tanító igyekszik kitöl
teni az otthon nyert nevelésnek esetleges 
hézagait, de a feladatnak elejétől végig a 
legminuciosusabb részletekig nem szentel
heti idejét. A középiskolákban természete
sen még kevesebb gond fordítható az egyéni 
nevelésre, hacsak nem akarnak ellenkezésbe 
jutni a kitűzött tananyag elvégzésének ri
deg szabályaival. Vegyék tehát maguk az 
anyák kezükbe gyermekeik nevelését, annál 
is inkább, mert a legkisebb mulasztást is 
nyomon követi majd idővel a bünhödés.

A jó neveléshez mindenek előtt szív 
kell, mit épugy nem szabad szem előtt té
vesztenie a gyermek tanitójának vagy ta
nárának, mint azon személynek, kire bízva 
van a gyermek nevelése. De éppen itt van 
a bökkenő, mert mig a hivatalos tantestü
let legjobb tudását és tehetségét viszi harcba 
részint nemes kötelességtudásból, részint 
pedig attól való félelmében, hogy a fegyelmi 
eljárás paragrafusainak útvesztőjébe ne té
vedjen, addig a tisztelt gouvernantok a leg
gyakrabban súlyos aggodalmakra adnak okot.

keink — helyettünk is, — mondja az asszony.
— Miért mondja ugv hangsúlyozva »meg- 

másithatatlanba ?« Nem lehetne ott folytatnunk, 
hol elhagytuk, 27 évet kitörülui az életből és 
ismét azokká lenni, kik már egyszer voltunk? 
Hiszen minden úgy van, mint akkor volt, sőt 
még jobb lesz, mert most már nem választ
hatna el bennünket ilynemű félreértés. Mondja 
ki most azt az akkor elhallgatott — igent . ..

Mindketten elérzékenyültek a múlt em
lékeinek feléledésén, végre az asszony mondja :

— Késő, késő, a mi virágaink már cl- 
fonyadtak, már csak őszünk és telünk lesz, már 
nem álmodhatunk több tavaszról . . .

— Nem késő, ha letűnt is már a tavaszi 
nap, a boldogság azért még jöhet számunkra, 
a hold fényével, a csillagok ragyogásával, al
konyaikor is. Hiszen mi most is szeretjük egy
mást gyermekeinkben, kik most oly boldogok 
egymással, minők mi lehettünk volna, de a 
milyenek a kárpótló sors kegves voltából még 
lehetünk.

Az asszony nem birt szólni, boldogságtól 
sugárzó tekintete azonban mindent elmondott. 
A férfi hévvel csókolta meg és benső boldog
ságtól remegő hangon kérdé:

— Ugy-e édes, tovább szőjjflk a hajnali 
álmot, most deresedő fürtökkel, de még ifjún 
szerető forró szívvel ?

— Igen, még ifjún szerető forró szívvel! 
Ismétlé boldogan az asszony.

H. Körber Anna.

Lapunk mai •sima 4 oldalra tarjod.



Eltekintve attól, hoRy nemzeti szempontból 
az idegen-nyelvű gouvernante-rendszer a 
ma divatos tormájában elitélendő, mert 
alighogy gagyognak a csenevész-apróságok, 
az idegen nyelvek bálványának kedvéért 
már elzárják előlük hermetice a nemzeti 
nyelv és eszme légkörét, pedig e rendszer 
enyhített alkalmazását csak akkor lehet 
igénybe venni, midón a nemzeti nevelés 
már bizonyos fokot elért: a gouvernante-ok 
erkölcsi érzülete nem áll valami ideális 
színvonalon 1

Már most tessék elképzelni, mily rom
bolást vihet végig a gyermek, esetleg fel
nőttebb leány ártatlan lelkében ily korhadt 
erkölcsű mademoiselle 1! Nincs is más esz
köz a gyermeki lélek szeplőtlenségének őr
zésére, mint az éber anyai szem és gon
dos felügyelet. Azon anyák tehát, kik a 
sors különös kedvezéséből a nevelés elő
segítésére még idegen személyt is foglal
koztathatnak, ha szivükön viselik gyerme
keik jövőjét, ne rázzák le magukról a ne
velői hivatás porát, sőt kérjenek részt a 
szív és agy munkájában. Ha komolyan fog
ják fel hivatásukat, kevesebb lesz ugyan a 
csodagyermek, de annál több lesz a jó diák 
és diákkisasszony 1

Ácséi Desiö.

Előfizetőinkhez. Felkérjük lapunk 
ason tisstelt előfizetőit, kik az előfizetési 
dijakkal hátralékban vannak, szívesked
jenek tartozásaikat mielőbb kiegyenlí
teni, hogy a lap szétküldése fennakadást 
ne tsenvedjen. Azon óriási költség, mely 
lyel a lap kiadása jár. arra utal bennün
ket, hogy t. előfizetőinket, kötelezettsé
geik pontos betartására kérjük.

VEGYES HÍREK.
Krónika. •

Többen mondották : tetszik krónikáin, (?) 
Csak egy bibije vagyon szegénynek : 
Mende-mondáit féken tartja hám 
Egy egy gazdátlan — pletykaregénynek . . . 
Pletykáknak bár nem vagyok barátja, 
Mikre száját csak — vénasszony tátja, 
Mostan ez egyszer kivételt teszek,
S ha úgy tetszik, a — pletykás én leszek . . .

Kitűnő forrás, értsd rajta : — cseléd
A hir szárnyára egy mesét adott, 
S nagyságos ajkról szegődik melléd, 
Hogy te is ültesd a — pletykamagot . . . 
Ha moudják, el nem hinni ki meri ?
A titkárné — van, ki nem ismeri.’ ? —
Ki mindig tartott szeretőt: ötöt,
Eyy hadnagygyal tegnap — megszökött!

Nagyságos asszony (!) monda el nekem, 
Kinek a szava bátran — szent írás (?) 
S hogy stillszerübben Írjam énekem. 
Komor szavait tarkitá — sirás . . .
De egyszerre az ajtó feltárul,
S miként viharban gyümölcs a fárul, 
Nagy hirtelen az ajtón ki lép be ? 
Karonfogva a titkár és — nejt!!

A. D.
— Kinevezés. Buday Nvlli oki. áll. óvónőt 

a közokt. miniszter a trencséni állami óvóintézt t- 
hez óvónővé nevezte ki.

— A választás epilógusa. Sokan se
hogy sem akarnak a választási eredményben meg 
nyugodni. Palicska János nagymihályi lakos is 
azok közé tartozik, akik Hadik Barkóczy Endre 
gróf bukását fájlalják ; ő úgymond, miután látja, 
hogy senki sem tesz lépést a választás mégsem 
misitése ellen, ma a választás 15 ik napján feleb 
bezést adott be az eljárás ellen és kén a központi 
választmányt, hogy uj választást rendeljen el. A 

jámbor hivő meg van róla győződve, hogy feleb- 
bezésének foganatja lesz.

— A megyebiiottságl választásokhoz 
A pazdicsi és málcai keiületben a megválasztott 
választási elnökök akadályoztatva lévén a reájuk 
bizolt teendők ellátásában, az alispán a pazdicsi 
kerületbe elnökül Dr. B'ídder Márk járási tiszti 
orvost, a málezaiba Stépán Aladár földbirtokost 
nevezte *ki.

— O párt alakulás, A nagymihályi vá 
lasztókerületben az ,uj párt4 legközelebb meg fog 
alakulni. Bánffy program injának városunkban is 
sok hive van és ezek elhatározták, hogy akcióba 
lépnek. Most gyűjtik a tagokat és a tavasz fo
lyamán a párthivek megalakítják az „uj pári“ ot. 
Az alakuló gyűlésre maga Bánffy Dezső is lejön.

— Gráf Hadik-Barkóczy Endre né 
balesete cimén több fővárosi lap azt irta, hogy 
a grófi palotában tűz keletkezett és a grófnő égési 
sebeket szenvedett. E hir alaptalan s fel vagyunk 
jogcsitva annak kijelentésére, hogy az eset, úgy 
amint a lapokban megírva volt, koholmány. A pa 
lotában tűz nem volt, a grófnő égési sebeket nem 
szenvedett. Egy inhalláló készülék forró légje a 
grófnő kezét érte ugyan, azonban sérülés nem tör 
tént ás a kegyelmes asszony teljesen egészséges.

— Halálozás. Dr. GrünwuZd Ignácz ho 
monnai járási tiszti orvos neje, szül. Friedman 
Etelka e hó 8 án Homonnán rövid szenvedés után 
hirtelen meghalt. Temetése ma d. e. 11 órakor 
óriási részvét mellett ment végbe. Halálát férjén 
és árván hagyott kis lánykáján kívül nagyszámú 
rokonság gyászolja.

— 17/ óvoda. Néhai Stépán Sándor alapít
ványából Márk községbon ez évben uj kisdedóvó 
fog megnyílni. A telket az épülethez Stépán Ala
dár földbirtokos ajánlotta fel és ennélfogva az 
építkezés a tavasz folyamán már meg is kezdő 
dik. Beregszászy István kir. tanfelügyelőé az ér
dem, hogy az uj óvoda államilag lesz segélyezve, 
illetve hogy a tanerői az állam fogja adni.

— Az ipartestillet által e hó 4 én rende
zett táncestély úgy anyagilag, mint pedig különö
sen erkö’csileg tényeken sikerült. A buzgó rendé 
zőség mindent elkövetett a bál sikere érdekéb* n 
s ennt k ineg is volt az eredménye. Szép közön 
ség gyűlt egybe s láncos is am vi volt, hogy a 
táncosnők bizony nem tartottak attól, hogy nem 
lesz kivel táncolniok. A közönség egv igazi jó
kedvvel eltöltött bál emlékével távozott. — A be 
vétel volt 605 K. kiadás 341 K 59 f, tiszta jőve 
delem 263 korona 41 fillér.

— Pályázat. Nagymihály nagyközségben 
megüresedett segédjegyzői állásra pályázatot hirdet 
a járás főszolgabírója, mely állás 800 kor fizetés, 
160 korona anyakönyvv« zetői dijjal van javadal 
mazva. Pályázati kérvények a választás határnap 
jáig, azaz f. évi február hó 16. délelőtti 10 óráig 
nyújtandók be.

— Uj gazdasági tudósitó. A foldmive 
lésügyi miniszter Tahy György tőket* rebesi la 
kost a gálszécsi járás gazdasági tudósitójává ne
vezte ki.

— A nagymihályi önkéntes tűzoltó- 
egyesület 1905. márczias hó 4-én a Barnai szál
loda összes termeiben az egyesület alaptőkéje és 
zászlója céljára zártkörű láncestélyt rendez. Belépő 
dij : személyj. gy 2 korona, családjegy 4 korona. 
Az egyesület tagjai a belépő dij felét fizetik.

—- Eljegyzés. Landesman Izsó helybeli órás 
és ékszerész f. hó 5 én eljegyezte Benedek Irén ke 
kisasszonyt Salgótarjánban.

— Városunk kitüntetett urhölgyei. 
A Józst f Főherczeg Szanatórium Egyesület igaz 
gató választmánya rendkívül díszes kitüntető ok
levéllel lepi meg azon hölgy bizottsági tagokat, a 
kik a tüdővész elleni küzdelemben eddig ségitsé 
gére voltak s akiknek nemes szivére, buzgó teve 
kenvségére a jövőben is számit. Az oklevél jobb 
sarkán a népszanatorium impozáns épülete látszik, 
előtte a magyar uriasszony nemes alakja, amint 
a szenvedőket logadja és bevezeti őket a szana
tóriumba. A kép azt szimbolizálja, hogy a magyar 
urhölgyek segítségével építtetett fei a népszanato 
rium. A szöveg, mely a felső bal és alsó jobbsa
rokban foglal helyet a következő : X. Y. úrasszony 
a tüdőbeteg szanatóriumok létesítése körül elévül

hetetlen érdemeket szerzett. Állandó hálája jeléül 
a Józs* f Főherczeg Szanatórium Egyesület. Jó.séf 
főherczeg védnök. Lukács György cs. őa kir. ka 
marás, főispán, elnök. A több szinnyomatu, pom 
pás oklevél, mely a festészet valóságos műremeke, 
már sokszoritás alatt van s nehány nap múlva vá 
rosunk több hölgye fogja megkapni.

— Halálozás. Gulovics Ágoston petriki 
gk. lelkész január hó 28 án elhunyt. A megüre 
sedett lelkészi állásra a munkácsegyházmegyei kor
mány pályázatot hirdetett.

— - Meghosszabbított előmunkálati en
gedély. A kereskedelemügyi miniszter Köbér Si
mon vállalkozó kérelmére a bánócz—deregnyő— 
ungvári helyiérdekű vasút építésére kiadott elő 
munkálati engedély érvényét 1906. évi február 
hó 1 ig meghosszabbította.

— Az állomás bővítése. Említettük mar, 
hogy a helybeli Állomási épülőt az év folyamán 
bővítve lesz, illetve egy külön I. osztályú váró 
terem fog épülni. Mint most értesülünk, a keresk. 
miniszter az építkezést már el is rendelte, úgy 
hogy az április havában kezdetét veszi és az uj 
váróterem e nyáron a közönség rendelkezésére 
lesz bocsájtva.

— Birtokvásárlás. Gróf Sztáray Gábor 
orcszk.ii birtokát az erdőségek kivételével egy 
parcellázó társaság 150.000 koronáért megvette. 
A birtok eldarabolva, oreszkai, szlárai és krivos- 
tyáni gazdáknak fog eladatni.

— „Millenniumi-telep Nagy ősz. Egy 
gazdasági ág sem fizet úgy, mint a szőlőmivelés. 
Az állami felügyelet és állami segélylyel létesített 
.Millennium “-telep a legmegbízhatóbb ojtvány be
szerzési forrás ; ezen ojtvány ma a legnagyobb és 
legüzemképesebb az országban. Ezen mintatelep 
Budiiig Károly tulajdonos szakavatott vezetése 
mellett az ország legjobb szervezetű szőlőtelepévé 
fejlődött.

Uj sugár. — A Röngten sugarak után 
most egy uj sugár feltalálásáról van szó, amely 
lázas izgatottságba hozza a kedélyeket és amely 
boldogsággal árasztja el az emberiséget. Az uj 
sugarak hatása az emberekre valóban csodálatos 
hatású. Azok, akik* t e sugarak érintenek, egyszerre 
elégedettek és vidámak lesznek, bármily helyzet 
ben és körülmények között legyenek is. Lelkűk 
bánatja megszűnik, szivükbe sz* ívtet költözik és 
ajkukon akaratlanul is mosoly firkád. Ahová ezek 
a csodálatos sugarak érkeznek, ott a köny meg 
szárad, a fájdalom elsimul és nevetés halalszik. Az 
uj sugarak, amint az ma már egész bizonyosság
gal megállapítható és kétségbe egyáltalán nem von 
ható, a Mátyás Diák ból áradnak ki, még pedig 
állandóan. A Mátyás Diák szövege és rajzai foly 
tonosan szórják ki magukból eme lelket és szivet 
vidító sugarakat és szép Magyarországot derűvel 
árasztják el. A Mátyás Diák, mely e sugaraknak 
kiapadhatatlan forrása, a legnagyobb. Irg* lterjed
tebb és a legjobb magyar élclap és immár tizen 
nyolcadik évfolyamába lép. A Mátyás Diákot — 
amelynek kiadóhivatala Budapesten, Sarkantyus 
utca 3. szám alatt van és amelyből bárkinek 
készségesen küldenek mutatványszámot — Murai 
Károly szerkeszti s a Wodianer F és Fia cég adja 
ki. Előfizetési ára ncgyedérve 3 korona.

— 27 év nagy idő egy lap életében. A 
Pesti Hírlap a hazánkban kétségtelenül legelter
jedtebb napilap most lép immár 27 ik évfolya 
mába. E hosszú idő alatt valóban oly mély gyű 
keret vert a magyar olvasóközönség szivében, 
hogy arra szinti nincs is példa az országban Pe 
dig nincs benne semmi csodálni való. Hiszen a 
Pesti Hírlapot mindenki olvassa, — az is, aki nem 
ért-egvet a politikával ; minden időkben imponált 
olvasóközönségének függetlenségével, őszinte szó
kimondásával. meggyőződésének fel és lefelé bá 
tor hirdetésével. Ebben rejlik népsze rűségének titka 
Amihez járul az olvasóközönség szempontjából való 
másik nagy előnye, hogy legtöbb és legváltozat o 
sabb tartalommal jelenik m* g napról napra, va
sárnapi és ünnepi számai egész kötetek, előfizetői
nek díszes képes naptárt ad karácsonyi ajándékul. 
Specialitásai is vannak a Pesti Hírlapnak, melyek 
minden más napilap fölé helyezik : minden nap 
közöl eredeti és külföldi tárcát, humoros cikkeket 
(Kis komédiák). Esti levelet aktuális kérdésekről 
a kitűnő író és bölcselő Tóth Béla tollából. Szín
ház és vegyes rovata a leggazdagabb. A Pesti 
Hírlap előfizetési ára egy hóra csak 2 K 40 fill. 
és az a kiadóhivatalba cimzendő: Budapest, V. 
Váci körút 78. honnan mutatványszámokat is le
het kérni.

* Magyarország.' A magyarsajtót valóság 
gal reformálta a „Magyarország41, amely megvaló
sította azt, amit mindaddig lehetetlenségnek ítélt 
minden szakértő. Megrögziteni az eseményeket 
születésük pillanatában, s azonnal szolgálni vele a 



nagyközönségnek. Ez a .Magyarország" óriási 
sikerének egyik titka, a másik törhetetlen ItUség 
a zászlóhoz, a magyarság szent ügyéhez, a magyar 
alkotmányhoz, a melyet mindig szolgált. Ítéletében 
komoly, iránya mindig hazafias, igazágérzete meg 
vesztegethetlen. Magyar lélekkel, magyar szívvel 
van megírva minden sora, amint nem is lehet 
másként hisz a magyar eszmék olyan törhetetlen 
erejű hirdotöjo áll élén, mint Holló Lajos a lap 
főszerkesztője és politikai vezércikk Írója, a magyar 
publiczisztika dicsősége Bariba Mtk'ós E két 
kimagasló alak körül csoportosulnak a magyar 
publiczisztika jelesei. Rendes politikai czikk írói 
a lapnak báró Kttas Ivor és Lovászy Márton fele 
lös szerkesztő. A .Magyarország" az egy.-tlen uapi 
lap, amely a maga teljességében már korra reggel 
az ország távoli részoiben közli az országgyűlési 
tárgyalásokat és az összes napi eseményeket. 
Gondoskodik a szépirodalomról is s az eredeti 
tárczán felül mindennap közöl egy forditott novellát 
s regényt. A szépirodalmi részben nem hajszol 
semmi modern léha irányzatot, hanem mindig az 
abszolút szépet keresi. A külfó d legelőkelőbb Írói
tól közöl novellákat, inig eredeti tárczáit a lég 
kiválóbb magyar Írók Írják. A .Magyarország" 
ezen okokból vált a magyar társadalom legkedvel- 
lapjává. Finom Ízlés, becsületes egyenesség, lángoló 
hazafiság, ez a .Magyarország" iránya a melylyei 
meghódította a közöuséget és a melylyei kivívta 
azt, hogy a magyarság ügyének zászló vivője lett. 
A „Magyarország" hoz a nagy közönség bátran 
fordulhat bizalmával, mert abban senki csalódni 
nem fog.

CSARNOK.
Fekete-e vagy pej?

Nagy társaság ült együtt egy tréfáiról és 
szókimondóságáról ismert földesurnái, nők és 
férfiak vegyesen. A diskurzus éppen arról a ha
talmas eszközről folyt, mely csoszogásával is 
több félelmet tud önteni az emberbe, mint a 
leghatalmasabb ágyú a dörgésével.

Nyájas olvasóim bizonyára fejtörés nélkül 
kitalálnák, hogy mi ez a rettenetes eszköz, ha 
nem mondanám is ki, hogy a papucsról van szó.

Az öreg Bordássy István, a joviális házi
gazda, váltig bizonykodott, hogy :

— Bizony, bizony, hiába tagadjátok húgaim, 
hiába tagadjátok öcsémuraim, a papucs az ur 
a háznál mindenütt. Bégen elmúlt már az az 
idő, amikor még a gazda hordta a fején a ka
lapot.

Volt a társaságban egy fiatal szolgabiró 
is, aki a leghevesebben védte a férfiakat az 
öreg ur állításai ellen.

— No, ha olyan nagyon hiszesz az iga
zadban, ajánlok öcsém egv fogadást! — szólt 
oda Bordássy István. — Befogatom a négy leg
szebb lovamat egy szekérbe s tele rakatom a 
szekeret görögdinnyével és megengedem, hogy 
bejárd vele a vármegyét. Ahol a férj az ur a 
házban, ott odaadhatsz ajándékba egy lovat, a 
hol azonban az asszony hordja a kalapot, ott 
csak egv dinnyét szabad hagynod. Száz arany
ban fogadok, hogy a négy ló fogja visszahozni 
az üres szekeret.

— Tartom a fogadást! — kiáltott föl a 
szolgabiró. Csak azután meg ne bánja uram- 
bátyám, hogy a száz aranyon fölül a legked
vesebb négy lovát is elajándékozzam . . .

♦
ügy három hét múlva együtt volt megint 

a társaság, mikor ostorcsattogás verte fel a 
vendégeket beszélgetésükből. A fiatal szolga
biró jött meg a négy gyönyörű lóval és üres 
szekérrel.

Azt sem tudta, kire hallgasson, annyira 
ostromolták a sok kérdezősködéssel.

Egynek sem felelt hát, hanem kivette 
zsebéből a száz aranyat s ezen szavakkal rakta 
az öreg ur elébe :

— Megnyerted a fogadást, urambátyám! 
Papucs alatt nyög az egész világ.

A jelenlévő hölgyek ravaszul mosolyog
tak, a férjek meg hihetetlenül csóválták a fe
jüket, miközben a szolgabiró beszámolt az 
útjáról.

— Száz házban is megfordultam, iparkod
tam, erőlködtem, mindhiába, csak a dinnyéken 
tudtam túladni. Abból még elfogyna hamarjá
ban pár szekérre való.

— Lehetetlen, hogy legalább egy helyen 
nem talált igazi férfit! — Vágott közbe egy
idősebb kisasszony.

— Azaz, hogy majdnem találtam. Leg
utoljára egy családnál valóságos minta-életet 
tapasztaltam. A lérj gyöngéd volt ugyan, de a 
szava szentirás volt az asszony előtt. Megval
lom, ugyancsak örültem, hogy száz aranyért 
legalább egyik lovát elprédálom az urambá- 
tyámnak. Ki is választottam a legszebbet, a 

pejt. A férjuramnak is ez tetszett a legjobban, 
de most jön a bökkenői Az asszonyka a leg
tüzesebbikbe, a feketeszőrübe volt szerelmes : 
ő meg ezt akarta. Eleinte szép szóval kapaci- 
tálgatták egymást, hogy mégis jobb lesz a fe- 
keteszőrü, hogy mennyivel használhatóbb a pej, I 
de aztán lassan-lassan annyira belemelegedtek 
a választási vitába, hogy a féri dühöngeni kez
dett, mire aztán az asszony olyan keserves si- I 
rásra fakadt, hogy a gazda végre is jobbnak ! 
látta engedni s lemondva szólt oda hozzá:

— No, hát legyen a fekete I
Csakhogy erre meg már nekem azt kel

lett felelnem, hogy :
— Nem lesz biz az se pej, se fekete, ha

nem zöld I
És ott hagytam náluk az utolsó dinnyét.

Alpári Lajos

Nyilvános számadás
a nagymiliáb i ált. ipartestület állal f. é> i február 

hó 4 én rendezett táncestélyéről.
Bevétel .... 605 K — f 
Kiadás . . 341 K 59 f

Maradvány 263 K 41 f
Felülfizettek: Barnái Andor 18 K— Dr. Eper 

jesy Lajos 10 K — Horváth Sándor, Czíbnr Bér 
tálán, Dr. Kallai József, Jergenlz Teréz, Dr. Chu 
dovszkv Móricz, Dr. Fuchs Ignácz 8—8 K — 
Müller testvérek, Oppitz Sándor 6—6 K — Szol 
lösi Sándor 5 K— Dr. Kella. r Mihály, K.-ilinov- 
szky Dánielné, Tolvay Imre 4—4 K — Widder 
Andor, Stark Hermán, Gyagyovszky Ede, Wein 
bvrger Zzigmond 3—3 K — Szolák István (Butka 
Schreiber Jónás. Markoviéi testvérek (T. Tor. b > 
Matluász József, Friedman Mihály, Rontsms ky 
Ágoston, Balyo György, lliiring Áron. Richtzeit 
William, Fröhlieh Gyula, Friedtnan Márkus, Bendi 
Jáuos, l’zpp István, Bajusz Andor, Fejér Eh tnér, 
Marmorsteiu Jenő, Novakovszki Lajos, S -zták 
Károly, Lindái József, Ströinpl Gábor 2—2 K — 
Landesman Vilmos, Briigler Miksa, Goldstein Ja 
kab, Líciumait Ib rman, Herez József, Zseltvay 
Sándor. Reieh Adolf, Klóin Simon, Ignáczy Géza, 
Sztanko Kálmán, Mastsenyik Ede, Hoszpodár An
dor, Rákos György, Fedoresák János, Fáber F.- 
rencz, Kaliuovszky Adolf, Ambrisko B -rt-ilan, Za 
borszky Lajos, Tóinké György, Torhán Ferencz, 
Matanovics Béla, Bvssko F rcnez. Tóth Zsigmond, 
Miskovics Béla. Csórni Bála, Rónai Alajos, 'font 
kovszki Furdinantl, özv. Habért Albartné, Misko 
vita Józs f, Friedman Vilmos, Malaiinszky László, 
Kralyovszki Jáuos, Hiiudler Miksa, Koelt Imre, 
Bassk i József, Markoviéi Géza, Bibesák Sándor, 
Wí iszberger Samu, Hisz Jakab, Sehvarez Simon 
1 - 1 koronát.

A m messzivü adakozóknak ezúton fejezi ki 
hálás köszönetét

az iparteitület.

E.t.lő. szerkasstő : Dr. Kállai József.
Főm un Italára Aozél Dezső. 

Kiaiióhivatall művezető: Lindái József.

15-30 korona
napi kereset elérhető koczkáztatás nélkül 

E Erzsébet szanatórium és egyéb sorsjegyek E 
eladása által. — Tisztességes egyének bármely

szakmából forduljanak
I KÖYARY ÁRMIN

bank- és váltó-üzletéhez
Budapest, VI. kér. Ferencziek-tere g sz

Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phisicus hites

fülolaja 
meggyógyítja az időleges süketséget, fülfolyást, 
fülzugást. sőt az idült nagyothallást is. Egyedül 
Dr. Rothsclinek V. Emil gyógyszertárában 

Debrcczenben kapható. Használatára utasítás 
van hozzá. Ára 2 frt üvegenkint.

EHRENFELD MÓR
bank- és váltó-üzlete Nagymihályon

-.....— ajánl ■ —

eredeti sorsjegyeket 
■■hivatalos napi árfolyam szerint ■■ 

melyeket — kívánatra — letétbe fogad és 
ezekre 90*/#-os kölcsönt nyújt csekély ka

matláb és részletfizetés mellett.

Osztálysorsjegyek
^(■■H eredeti árak mellett. ■■■■

Kitűnő minőségű

■■■ újhelyi és beregszászi MIMI 
asztali borok

literenként 4. O árjával kaphatók a

KLEIN-féle korcsmában Kossuth Lajos utca

3411-1904. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nngymihálvi kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a kassai takarékpénz
tár végrehajtatónak öav. Prekreszt Jánosné által 
képviselt kk. Prekreszt János és társai végrehaj 
tást szenvedők elleni 1528 kor. tőkekövetelés és 
jár iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. 
jbiróság területén lévő a nátafalvai 14. sz. tjkvben 
(186—188.1 491 hrsz. alatt felvett s B. 10—17. ssz. 
alatt kk. Prekreszt János, kk. Szabó Mihály és 
György, Zubkó Mihály, Zubkó Ilona, Sándor Be 
rilla Györgyné, Zubkó János, Zubkó György és 
Zubkó Anna. térj. Iván Györgyné végrehajtást 
szenvedők és B. 7. ssz. a. Zubkó György társtu 
lajdonos nevén álló egész ingat lan a végréh. törv. 
156. §. alapján 631 kor. — továbbá a nátafalvai 
241. sz. tjkvben 796 hrsz. a. felvett s B. 7 —14. 
ssz. alatt fentnevezetl végrehajtást szenvedők ne 
vén álló illetőségre 1965 K, a nátafalvai 243. sz. 
tjkvben 1837. hrsz. a. felvett s B. 7—14. sszátn 
alatt fentnev. végrehajtást szenvedők nevén álló 
valamint a B. 4—6. sorszám alatt Zubkó Má 
ria, Anna kk. és György, továbbá B. 17—20. ssz. 
alatt Zubkó Anna férj. Adóin Jánosné, Zubkó 
Miklós. Zubkó János és Zubkó György társtulaj 
(ionosok nevén álló illetőségekre, tehát az egész 
ingatlanra a végreh. törv. 156. §. alapján 2<K) K, 
végül a nátafalvai 387. sz. tjkvben 1770. hrsz. a. 
felvett és B. 6 7. ssz. alatt Csarni János és neje 
Leskó Mária végreh. szenv. jogutódai nevén s B. 
1—5. ssz. alatt Zubkó György, Mária. Anna kk. 
György kk. társtulajdonosok nevén álló egész in
gatlanra a v. tv. alapján 56 K. ezennel megállapított 
kikiáltó-i árban elrendelte és hogy a fennebb meg 
jelölt ingatlanok 1905. évi február hó 28-ik 
napján délelőtti 9 órakor Nátafalva község 
bírójának házánál m gt.irtandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10% ót vagyis 63 korona 10 
f. t, 196 korona 50 f. l, 20 K és 5 K 60 f. t kész
pénzben, vagy az 18öl. LX. t. c. 42. § ban jelzett 
árfolyammal számított s az 1881. évi november 
hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügy ministeri 
rendelet 8.§ ában kijelölt óvadékkópes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX.
I. c. 170 § a érő imében a bánatpénznek a bíróság 
nál előleged elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
eiisin* rvényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban, 1904. évi december hó 16 ón.

Garbinszky, kir. aljbiró.

Előfizetési felhívás.
A >Felső-Zemplén« tizedik évfolyamára 

ezennel előfizetést hirdetünk.
Előfizetési dij a régi : egész évre 8 kor., 

félévre 4 kor., negyedévre 2 korona.
Azon t. olvasók, kik egyszerre fizetnek elő 

egész évre, egy naptárt kapnak ajándékul.
A .Felső-Zemplén- kiadóhivatala



Meghívó.

A „liíymiliílyi Önsegelyiö-Eyesület mint Szövetkezet felszámolás alatt"

T. CZ. TAGJAI
az 1905. évi február hó 19-án, délután 2 órakor

Nagymihálvon, a városháza tanácstermében tartandó

HETEDIK

évi rendes közgyűlésre
azon értesítéssel hivatnak meg, 

hogy az 1904. évi mérleg, az igazgatósági és felügyelő-bizott
sági jelentések a .Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytár
sasági hivatalos helyiségében az üzleti órák alatt bármikor 

megtekinthetők.
-♦Se**-

A közgyűlés tárgyai:

1. Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentéseinek tár

gyalása és ezek fölötti határozathozatal.
3. Az évi mérleg megállapítása, a nyereség feloszlása és 

a felmentvénvek megadása tekintetében hozandó határozat.
4. Indítványok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 8 nap

pal Írásban az igazgatósághoz beadatnak.
Nagymihály, 1905. január 24-én.

Az igazgatósát/.

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK:

„Szarvas" vagy nKulca“
a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a •SCHICHT< névvel es fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

KEI LLAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér ..Glasur1 fénymáz 45 kr.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON.

Földbirtokosok figyelmébe!

czikória (katáng gyökér - cichorium inthybus) termesztését

Bővebb felvilágosítással szivesen szolgál a gyári igazgatóság.

Műteniumtelep" Nagy ősz.

A Franck Henrik Fiai féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a 
mezőgazdaságnak egy uj ágát : a

ajánlja kísérleti inivelésre. A nyers anyag 1905. évben inétermázsánként 
3 X 80 fnyi árban 3*/('súlylevonással vétetik át Kassára a gyárudvarba 
szállítva és azonnal készpénzben kifizettetik.

Kassán. 1905. januar 1.

FRANCK HENRIK FIAI

VILÁGHÍRŰ
a .REKORD- festészeti műintézet a kiválóan 

i sikerült életnagyságu Arcképeiről, melyeket elis- 
' mert művészek által készíttet, számos kir. köz- 
[ jegyz<» álul hitele-itett) elismerő levél n világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek árai*.
[ Olaj , aquarell és pastell festésben K
! fénykép után 4”-63 cm. nagyságban ára
! Legfinomabb kivitelű Brom , Platin- és E 1/
i krétarajz ára v

Részletes áljegyzék bérmentve.
1 Egy életnagyságu festményt készítünk mindenki-
> nek teljesen ingyen, ha részünkre 3 rende- 
, lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

INGYEN és BERMENTVE 8
AZ ÚJSÁG minden előfizetője kivétel nél- Á 

(>) kül megkapja AZ ÚJSÁG politikai napilap A 

Nagy Képes Naptárát. | 
AZ ÚJSÁG húsvéti ajándéka a Herczeg Q 

Ferencz album lesz. ©
Állami, megyei és városi tisztviselők, ® 

lelkészek, tanárok, tanítók Az Ujság-ot ® 
kedvezményes — havi 2 K árbau kapják.

AZ ÚJSÁG előfizetési ára:

1 hóra 2 K 40 fillér, uegved évre 7 kor., 
fél évre 14 korona, egész évre 28 kor.

M.grendelö óim I

® AZ ÚJSÁG kiadóhivatala, Budapest Kerepesi-út

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek k' dves élete s 

egészsége, magának beszerezni a legújabban javí
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai- 
rendszerit Gummiservkötöt beszerezni. A gumtnii 
sérvkiítö Pollitzer találmánya s a I, gliires, bb orvos 
szaktekintélyek a legjobbnak ismert-1-tt el. M rt 
nem szoritjá a testet éjjel nappal hordható s<- a 
sérvet mm engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv
kötőn alkalmazott bizton sági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről váló 
lecsúszást.

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás m llett pontosan eszközöl :

POLLITZER MÓR és FIA
csász. és kir. szab, kötszerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utoza 10.
Alapittatott 1854-ben.

egyoldalú 7-től io. 
üdül» kétoldalú io és 16^

„REKORD“
featéexeti müintézet

BUDAPEST, VII. Rottenbiller-utca 46.

Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, aki ingyen kéri Magyar
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegy
zékét, amely szőlőiskola állami segélylyel' s 

állami felügyelet mellett létesült.

Nyom. Laadesmaa U. könyvnyomdájában


