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ELŐFIZETÉSI DÍJ : Egész évre 8 kor, 
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Egye* xzáiii ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Beniientetleii levelek nem fogadtatnak .1.

Nyilt-ter soronkint 40 fii. ——

K I ADOHIV ATAL :
Unva az oldfizotéaek, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

A karácsonyi pásztorjátékok.
Bár a neveléstan csak Commenius Ámos 

János »Orbis piclus«-ának megjelenése óta 
használja tudatosan a szemléltetést, mint az 
észrevevés által keletkező tudásnak alapját: 
az emberi természet már ősidőktől megkí
vánta és használta az ismeretszerzésnek és 
a szerzett ismeretek megtartásának eszkö
zéül a tudatos látást : a nézést.

Szóbeli közlés által uj ismereteket csak 
akkor nyerhet a lélek, ha a közlöttel ha
sonlót már ismer és ehhez viszonyítja a 
hallott jegyeket, módosítva, kapcsolva, vagy 
szétválasztva a már ismert dolgok jellemző 
jegyeit. — így jöttek az ember tudásába s 
most igy jönnek a gyermek ismeretkörébe 
az egyes tárgyak, s ezek változatainak fo
galmai és a tárgyak összegezése által lassan 
az összességnek : a világnak képe.

A szemléltetésnek szükséges volta vitte 
rá végül az embert arra is, hogy szemlél
tessen eseményeket, a szereplőket élve és 
élethűen állítva a néző elé és létesült a 
dráma: az események vagy eseménysoro
zatoknak szemléltető előállítása. Lassankint 
művészetté fejlődött a nevelésnek ezen ága, 
mely művészet már a görögöknél oly ma
gas fokon állott, hogy e nemzetnek mes
terei mesterek maradtak mostanig s jófor
mán utólérhetetlenek ma is, amidőn a szín
ház távoli, régi, költött vagy valóban meg
történt eseményekkel neveli közönségét min
dennap.

E természetes követelmény részt kért 
magának a kereszténység életében is. Az 
egyes hitágazatokat nemcsak szóval, hanem 
az alapjukul szolgáló esemény bemutatásá
val, tehát drámailag is magyarázták. S hogy 
ez régi keletű példa, bizonyítják a kath. egy
ház ősi szertartásai, különösen a nagyheti 
szertartások egyes részei, pl. a passió olva
sás, melynek éneklésénél az egyes egyéni
ségeknek szerepei ki vannak osztva.

Az egyház szokásából idővel népszo
kás lett, amely virágzásának tetőpontját Nagy 
Károly idejében érte el. Templomban s csa
ládban egyaránt játszottak.

Könnyen elképzelhetjük, hogy az ál
talános használatnál az ilyen szent játékok 
tisztasága hamar romlásnak indulhatott és 
tényleg a XIV. és XV. századokban már 
annyi világi és komikus alakzatokat szőttek 
beléjük, hogy az egyház tilalommal állotta 
útját a nemes dolog ilyetén lealacsonyitá- 
sának. — A német mesterdalosok, a francia 
trubadúrok ' — nálunk Tinódi Sebestyén — 
világi dalok- és játékokkal pótolták e szo
kást, mely csak a nagy forgalomtól elzárt 
helyeken tartotta fönn magát. Tirol és Ba
jorország egyes községeiben, hol nemcsak 
fönnmaradt, hanem világhírű, művészien 
szervezett játékká fejlődött.

E vallásos költészetnek maradványa a 
nálunk is honos bethlehemi játék, melyben 
vándorló gyermek szereplők mutatják be a 
karácsonynak eseményét: a Krisztus szüle
tését. Hogy e játékoknak, ha kellő felügye

let-, szöveg- és előadással folynak le, lel
ket nemesitő hatásuk van, azt senki sem ta
gadhatja. Sajnos, hogy ez nem mindenütt 
van igy, annyira nem, hogy a visszaélések 
és szent dologgal való félszeg bánásmód 
miatt a hatóság sok helyen eltiltotta e já
tékokat. — Ha azonban a visszaélések miatt 
töröljük azt is, ami magában véve jó, úgy 
sok törvényt, sok jó dolgot kellene törül
nünk, mett e visszaéléseket le nem nyir- 
báijuk: amit kár volna tennünk akkor, ha 
van módunk, hogy e fonákságokat mellőz
zük. Ami különlegesen a pásztorjátékokat 
illeti, van azokban annyi jó, hogy helyes 
szándék azoknak gyakorlása, ha avatott ke
zek vezetik.

Maga a komoly játéknak, mely meg
felel az eszme szentségének, nemesitő ha
tása nagyra-kicsinyre egyformán tagadhatlan. 
A felnőtt néhány pillanatra magába tér. ta
lán marad ennek lelkében valami nyoma. 
A gyermek örömmel szemléli a játék fo
lyását s ennek hatása föltétlenül maradan
dóbb. A szereplő tanul szavalni, tanul elő
adni, testtartása, kézmozdulatai finomodnak 
és mivel a szerepeket csak jó magaviseletü 
s jól tanuló gyermeknek adják ki, a sze
mélyes dicsvágy is sarkalni fogja e két tu
lajdonság megszerzésére, csakhogy szerepet 
kapjon. Nemzetiségi vidéken, magyar szó
val is rendezve az előadást, a nyelvbéli kép
zés ez eszköz által hatalmasan erősbödik, s 
a hazai nyelvnek szeretete nagyban gyara
podik. Tapasztalati tény, hogy az a család.

T A R C Z A.
Leányfejek.

Irta: BALBA MIKLÓS.
Egv sarki házban, az erkély felett 
Gyakorta látok kél leány-fejet;
Az egyik szőke, tengcrmély-szemü. 
Olyan fenséges! s olyan egyszerű I

Az egyik szőke. Dús sclyemhaját 
Aranypók szőtte, napsugáron ál;
Arcát az ég pírral hinté tele
S legszebb csillagját rejtő el bele.

Az egyik szőke. Bájos szőkeség I 
Véled tele a föld, a menny, a lég!
Te mosolyogsz rám minden erkély felett, 
Minden leányfej a le szép fejed.

Ismerlek rég! Oh, nem mint idegent; 
Tündéri lényed gyakran megjelent 
Egv virágszirmon, vagy ha dal fakadt, 
Szirén voltál hullámzó ár alatt!
Vad erdőkön, mohos sziklák tövén, 
Csábos lényed suhanni láttam én ; 
Követtelek; már-már célnál valék — 
S im — rám meredt a sziklaszakadék !

Láz-álmaimban téged űztelek!
— Rád ismertem, hogy megismertelek. — 
Kezed kezembe most, s ah — nem tudom ; 
Ugv érzem most is, hogy csak álmodom ...

Oletány úr.
Nagyszámú ösmerőscim közt van egy, aki 

bolondul a zenéért.
Magam is szeretem a zenét, sőt mondhat

nám rabja vagyok, mert mihelyt valami an- 
dalgó melódia üti meg a fülemet, mindennapi 
gondjaim eloszinnak s én kéjgyönyörben rin
gatózom. Könnyen érthető ebből, hogy szeretem 
az olyan emberek társaságát, a kik értenék a 
zenéhez. »A zene sejtetni engedi az emberrel 
az ég kék végtelenjén túl levő álomvilágot, a 
zene az emberi lélek kottára szedett sejtelme, 
a zene az Isten képmására teremtett ember 
gyönyör- vagy kcservteljcs kedélyének zengő 
megnyilatkozása.*

Ezen bombasztikus szavakat gondoltam 
egy délután az Andrássy-uton, midőn egv ös- 
merősöm Oletány urnák bemutatott.

Alig tettünk öt-hat lépést, Oletány ur igy 
szólt hozzám :

— l'raságod bizonyára zenész.
— Nem vagyok az a szó szoros értelmé

ben, de értek a zenéhez.
— No hisz én is úgy gondoltam.
— És honnan gondolta, ha szabad kér

deznem ?
— A szemöldökei össze vannak nőve, a 

ni.-ix illa superior kifelé áll, a Cainper-féle szög
nek megvan a muzikális elváltozása, minek kö
vetkeztében az Eustach-féle csatorna megbővül 
és akusztikája megnagyobbodik.

Tvflh, gondoltam, ez egy zenei Lavater,
Lapunk mai ttáma 4 oldalra terjed. 

ezze! nem lesz jó kikezdeni. Egész lesajnálva 
éreztem magam. Azt hittem, hogy értek vala
mit a muzsikához és ez az ember olyanokat 
is tud, amiről nekem fogalmam se volt Mind
azonáltal örültem is a társaságának, legalább 
összekerültem egy vérbeli muzsikussal. Aznap 
együtt sétáltunk a Váci-köruttól az Andrássy- 
út végére az oszlopon álló hölgyig (aki egy nagy 
villát visel a vállán). Többször tettük meg ezt 
az utat oda és vissza, közben őrült száguldo
zásokat végezve a zene birodalmában. Bellim
től Bankó Pistáig minden zenészt megbecsül
tünk vagy lesajnáltunk. Én csak a műkedvelő 
érzésével szóltam közbe egyszer-egyszer egy 
• úgy van«-t, vagy •természetes*-!, mig Oletány 
ur hallatlan főlénynvel boncolgatta a zene apos
tolait. Fülemben egész zenekar zúgott, mikor 
hazatértem. Még álmomban is zenével foglal
koztam. Az összes zeneköltőket szédületes gyor
sasággal láttam forogni sírjaikban. Szárnyas 
nagybőgők, szálló oboák és görgő timpanik mo
zogtak össze-vissza a sírok felett, miközben 
mindenik a maga hangján részesen mormogott. 
Bizonyára az uj mesterek ellen tüntettek. S a 
sírokon túl dicsfénytől övezve állott Oletány 
barátom összefont karokkal, mint egy Napokon.

Másnap értesitettek, hogyha még egyszer 
olyan bőgőzést, gordonkázást és fagottozást vi
szek véghez az orrommal, felmondják a lakást.

Azontúl gyakran találkoztam Oletánynyal, 
aki a Wagner kultuszt igyekezett bennem meg
honosítani. Szükségtelen talán mondani, hogy 
két nap alatt olyan wagnerista lett belőlem,

Karácsonyi és lyévi ajándékok képeskönyvük, almanachok, albumok, 
ima-, emlék- és zsebkönyvek. íróasztali készletek, Író,- rajz- és festészeti szerek, modern levélpapír ujdonsáaok stb. 
a leqjutányosabb arak mellett kaphatók LANDESMAN B. papirkereskedeseben Nagymihályon.
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amely csak keveset tud is magyarul, a ma
gyar játékot is szívesen fogja hallgatni. És 
ha mindez előnyökből csak egy csipetnyi 
is tapad a szereplőre és a hallgatóra, már 
az is nyereség.

*
Mind e tagadhatatlan előnyök meggon

dolása vezette a r. k. egyház és az áll. is
kola igazgatóságát azon tervhez, hogy e já
tékokat gondjaiba fogadva megírja és be
tanítsa a szerepeket, hogy a szükséges kel
lékekről gondoskodjék s megmentse e já
tékokat, sót tökéletesítse és tisztaságba visz- 
szahelvezze. Hivatalos betlehemesek fognak 
járni városunkban, kérjük a t. közönséget, 
szíveskedjék a játékosok kegyes elfogadása 
által az illető intézőket ebben az irányban 
is segíteni. O.

Felhívás a jólelkü emberekhez.
Most, midőn a tél zordon ereje ostorcsa

pásként sújtja a maga hatalmával a földhöz 
ragadt nyomorultakat és a dermesztő fagy és 
éhség sötét kísérletei a remény utolsó csiráit 
is kiölik vigasztalan lelkűkből : kétszeres kö
telessége mindenkinek, kit jó sorsa távol tart 
e szomorú környezettől, dúsan terített asztalá
ról egv-egy falatot a szegényeknek juttatni. 
Vau-e magasztosaid) és felemelőbb érzés, mint 
ha azzal a boldogító tudattal hajijuk áloma fe
jünket, hogy jótékonyságunkkal felszántottuk 
segítségre szoruló embertársaink könnyűit, me
lyeket a fájdalom sajtolt ki szemükből ? Le- 
het-c valaminek elragadóbb és becsesebb zo
mánca, mint egy oly életpályának, melynek a 
szív és lélek nemessége szabja meg az utat ? 
Es végre cselekedhetünk-e Istennek tetszőül) 
dolgot, mintha életünk osztályosait, felebará
tainkat altruisinusunkkal megállítjuk a bűn 
lépcsőjén ? . . .

Városunk — sajnos — nélkülöz oly in
tézményt, mely sikeres harcot vívhatna a sze
génységgel. Nincs népkonyhánk, hol az elha
gyottak éhségét csillapithatnók és nincs oly 
egyesületünk, mely faadománvnyal megmen
tené a didergőket a kideg, süvöltő széltől. Nő
egyletünk ugyan dicséretes buzgósággal meg
tesz mindent a nyomor enyhítésére, de műkö
désének szerény anyagi viszonyai gátat vetnek. 
A nőegylet elnöksége most azon kéréssel járul 
a jólelkü emberekhez, hogy termény- és tüzelő 
fa adományaikkal támogassák üdvös tevékeny
ségét a nyomor megtörésére, ügy az elnök, dr.

hogy megfojtottam volna azt, aki Wagnerről 
nem az elragadtatás hangján nyilatkozik. Azon
felül átadtam magamat egészen a zenének. Ole
tány biztatott, hogy van rá némi tehetségem 
s rövid 10 év alatt talán annyira is vihetem, 
mint ő. — Fokozott igyekezetem azt eredmé
nyezte, hogy embertársaim bolondnak tartot
tak. Nem tehettem róla, de folyton azon igye
keztem, hogy az egész zenekar együttesét dú
doljam. Ez aztán olyan furcsa hangokat ered
ményezett, hogy ismerőseim részben nevettek 
rajtam, részben aggódtak miattam.

Nem tudom előfordul-e zenei tehetség az 
orvosi kórismében, de annyi bizonyos, hogy én 
delirium musicale-ban szenvedtem. Szerettem 
volna már szabadulni egy időre a hang zsar
nokától, de naponkint elcsipelt és mindig tu
dott mondani valami zenei újdonságot, hogv 
Arnoldson Siegfried a mull évben >g< helyett 
»gis«-t énekelt a >Habanerá<-ban, hogy a kö
zepes nagyságú birkának beléből hány E húr 
telik ki, hogy ha egy obrista hamisan játszik, 
azt búgó sipistának hívják, hogy a prágai opera 
zenekara egy félhanggal lejebi) van, mint a 
szentpétervári.

Annyi bizonyos, hogy a prágai opera ze
nekarán kívül csak én voltam jobban lehan
golva. Ha van művészet, amit hamar meglehet 
unni, úgy a zene az, jóllehet rövid ideig for
mális élvezetet szerez. így voltam én is.

A rettenetes sok kontrapont, ossz- és visz- 
hangzat, monduláció annyira megzavarta a fe

I G 1 ü c k Samuné, valamint az alelnök, dr. 
F n c h s Ignáczné szívesen veszik át a külde
ményeket, melyek hirlapilag nyugtáztatnak.

Hisszük, hogy ez a felhívás nem lesz a 
pusztában elhangzó jajkiáltás ....

VEGYES HÍREK.
— A főispán lemondása. Pallavieini 

Alfréd őrgróf e hó 8 án Zemplénvármegye főispáni 
állásáról lemondott. Az örgróf belátta, hogy hely
zete a vármegyében tarthatatlan, hogy itt boldo 
gulni nem bír, ekép mind, n próbálkozása hiába 
való erőlködés volna. A törvényhatósági bizottság 
és a derék tisztikar alkotmányos érzületének kö 
szűnhető tehát, hogy Kristóffy kirendelt főispánja 
vármegyénk területéről távozott anélkül, hogy hi
vatalát átvette volna.

- Ax alispánt fölmentették. Tudvalevő 
hogy a kir. ügyészség Dókus Gyula alispán ellen 
hivatalos hatalommal való visszaélés vétsége miatt 
vádat emelt. Tegnap tartották míg ez ügyben a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszék < lőtt a tárgyalást, 
amely azonban az alispán felmentésével végződött. 
A bíróság megáliapitotta, hogy Dókus Gyula tör
vényesen járt ol és a vád minden alapot nélkülöz. 
A kir. ügyész a felmentő Ítélet ellen felebbezett.

— Áthelyezés. Koskovszky Endre bomon 
nai kir. járásbirósági kezelőt az igazságügyi tni 
niszter hasonminőségben a sztropkói kir. jbiróság 
hoz helyezte át.

— Hönzch Dezső műszaki tanácsost, a sátor 
aljaujhelyi kir. államépitészeti hivatal főilökét a I 
keresk. miniszter Nagyszőlősre helyezte át.

— A vasárnapi munkasxíinet felfüg
gesztése. A kereskedelemügyi miniszter megen
gedte, hogy e hó 21 én karácsony előtti és e hó 
31 én újév előtti vasárnapokon az elárusitás egész 
nap eszközölhető legyen.

— Erőátvitel. A villamossági erőátvitel 
mindinkább terjedni kezd. Legutóbb a Herez féle 
szikvizgyárba vezették azt be. Több magánházban 
forraláshoz is alkalmazzák a villamosságot és mi 
után a közönség mindinkább meggyőződik annak 
előnyeiről, napról napra terjed az erőátvitel külön 
féle neme.

— A járdák jókarban tartásáról már 
számtalanszor emlékeztünk meg lapunkban. Most, 
hogy a havazás beállott és fagyos napok járnak, 
mindnyájunk érdeke, hogy a járdák kellően se 
perve és gondozva legyenek, nehogy, mint az már 
gyakran előfordult asphalt járdáknál, balesetek ér
jék a közönséget. A rendőrség szigorúan fogja el 
lenőrizni a járdákat és a mulasztást elkövetőket 
a hatóságnak bejelenti.

jemet, hogy képtelen voltam gondolkozni. Et
től az embertől meg kell szabadulni, vagy meg 
kell őrülnöm. Őszintén szólva azonban alter
natíva között voltam. Nem mondhatom Ole- 
tánynak, hogy beleuntam a zenébe, mert ezál
tal kockáztattam volna előtte jó hírnevemet. 
Valami cselhez kellene folyamodnom, de mihez?

Addig töprenkedtem, mig egyszer újra 
összekerültem Oletány úrral. Természetes, hogy 
rövid öt perc alatt már lóhalálban gázoltunk 
az operák színes és színtelen skáláin fel s alá 
és hiába volt minden feltevésem, hogy nem 
foglalkozom többet zenével, újra nyakig ültem 
az akusztikában.

A dolog terhes volta elérte tetőpontját.
Mikor hazaértem, apámat találtam laká

somon legnagyobb meglepetésemre, igen szi
gorú arccal.

— Fiam — szólt — rossz hírek keringe
nek felőled. Nem tudom beteg vagy-e, vagv 
nem, de a háziasszonyod azt irta, hogy egész 
nap bömbölsz.

— Mta, mta, mtata — há?
— Mit mondasz ?
— Halláió, hohuhó, trranun.
— Szegény fiam, te beteg vagy, feküdj le 

majd elküldök Schwarcerért.
— Hilatata, ritatata, rita — rita hó.
Az öreg elszaladt és én fűztem tovább 

zenei reflexióimat, .lávában durrogtam, trilláz
tam és hombardóztam, mikor az ajtó kinyílt s 
Oletány ur lépett be.

— Ti7«. Gránitéin Salamon Deák-teri háza 
e hó 13-án hajnalban leégett. A tüa az istállóban 
keletkezett, melyet Lenorovics Mór fuvaros bérel; 
a csendőrség ugyanis megáliapitotta, hogy a Le 
norovics szolgálatában álló kocsis hajnalban a lo 
vakat étette és e közben gondatlanságból az égő 
lámpát (elfordította, amitől nagyobb mennyiségű 
szalma gyulladt ki és ez okozta a tüzet. A kár 
mintegy 300 korona, atnoly biztositás utján meg 

' fog térülni.
— Eljegyzés. Dr. Gombot Gáspár sátorai 

jaujhelyi ügyvéd jegyet váltott özvegy Sonnenfeld 
Lajosnó leányával Lillyvel Újpesten.

Balázs Lajos helybeli kereskedő eljegyezto 
Schönbrunn Etelka kisasszonyt Topolyáéban.

— A „Eelsómagyarorsxági Hlrlap“ 
szerkesztését ismét dr. Búza Barna orsz. képviselő 
vette át és mellette dr. Székely Albert mint társ 
szerkesztő fog részt venni a lap szerkesztésében.

— Véres verekedések. (Állandó rovat) Nap 
nap óta véros verekedések vannak vidékünkön, a 
nép a bicskázást sportként űzi. Legutóbb Málcza 
volt a verekedés-k színhelye, ahol Janik Mihály 
és Janik György Havrdn Jánost életveszélyesen 
megsebesítették, nem kevesebb, mint 14 sulyos 
természetű sérülést okoztak rajta.

Dubrókáu ugyancsak e napokban Tórák La
jos egy fejszével annyira hátba vágta Vágászki 
János dubrókai lakost, hogy életben maradásához 
alig van rotnény. Mindkét esőiben dr. Hoth Mihály 
málnai körorvos nyújtotta az orvosi segélyt a sé 
rülteknek és csak gondos ápolásának lesz köszön 
betű, ha a sérültek felgyógyulnak.

— Esküvő. Lám Elemér ungvári gyógysze 
rész 1906. évi január hó 3 áu fogja oltár elé ve 
zetni Pogány Aurora kisasszonyt, dr. Pogány Gerö 
városi orvos bájos leányát.

— Előmunkálati engedély. A kereske 
delemügyi miniszter Kisberezna állomástól Ublya, 
Klenova, Kálnarosztoka és Koloiiica határán át 
Sztakcsinig vezető rendes nyomtávú helyiérdekű 
vasútra az előmunkálati engedélyt megadta.

— Lopás. Málczán az elmúlt héten Janik 
György és több társa éjnek idején behatoltak Szent 
Irányi László nagybirtokos gazdasági udvarába és 
onnét szekeren egész éjjel hordták a tűzifái. Más 
nap a csendőrség kinyomozta a tetteseket és elle 
nük megtette a följelentést.

Nagymihályon is több helyen lopást kövottek 
el e napokban, többnyire élelmiszereket vittek el. 
A csendőrség Smolli Antal, Kiss Ferenci. Lázár 
Anna, Barna János és Orosz Mihály személyében 
kinyomozta a tetteseket és őket a bíróságnak átadta.

— Karácsonyi ajándékok bevásárlása 
iránt érdeklődök szives figyelmét felhívjuk liándler 
Miksa lapunk mai számában megjelent bírd-téséro.

— El is felejtettem mondani, hogy mikor 
Wagner a Bienzit irta, még egészen fiatal volt 
és nem filozofált a zenével.

— Igazán ? . ..
— Természetes, de későbben azután a 

Wálköröknél s a Siegfriednél megnyilatkozott 
tehetsége egész nagyszerűségében.

Pokoli ötletem támadt, most vagv soha.
— Hallja kedves barátom, én azt tartom, 

hogy Wagner a világ legnagyobb zenei szamara.
— Mit mond? szólt Oletány közelebb ha

jolva hozzám.
— Azt mondom, hogy Wagner összes mű

vein orgiát ül a hülyeség.
Tudtam, hogy ez a legérzékenyebb oldala.
— Uram, ön meg van bolondulva.
— Nem a, csakhogy egy olyan zenei szé

delgőnek, mint Wagner, nem ülök fel I
— Ajkára ne vegye többet ezt a szent 

nevet.
— Nem bánom. Aki Wagnert elismeri, az 

maga is bolond — válaszoltam én fellelkesülve.
E közben bejött az apám s kérdezte, hogv 

ki ez az ur.
— Ez a nemzetközi zenei hülyék letéte

ményese.
Oletány nagyot ordított s egy pár pilla

nat múlva prestissimo futott lefelé a lépcsőn. 
Azóta sem találkoztam ezzel a modern kigyó- 
idomitóval.

Illés István.



— Halálozás. Varga József kisazari tani 
tót súlyos csapós érte az elmúlt héten. Neje, szül. 
Galgóczy Klára három napi betvgeskedés után meg
halt. Temetése c hó 10-én nagyszámú résztvevő 
közönség jelenlétében ment végbe, akik ki kisérték 
a halottat utolsó útjára a nagyazari temetőbe, a 
hol is a családi sirkertbe helyezték örök nyuga 
lomra. Béke poraira !

— Állategészségügy. Vidékünkön az ál 
lategészségügy javult, úgy hogy ragadós száj és 
körömfájás csupán Őrmezőn, sertésvész pedig csak 
Sztárán létezik. A sztropkói járásban Minyérvágá- 
són, a varannóiban Nagydobszán, a homonnaiban 
pedig Jánosvölgyön fordultak elő sertésbetegségek. 
Ungmcgyében Tárnán takonykór, Laborczszögön 
sertésvész szórványosan fordult elő.

— Pályázat. A szacsuri gör. kath. népis
kolához egy férfi vagy női tanító kerestetik. Fize
tése készpénzben 800 korona, 2 öl tűzifa, az is
métlő iskola oktatásért 100 korona, ezenkívül la
kás és 2 hold szántóföld. Pályázatok Firczák Gyula 
ungvári püspökhöz nyújtandók be.

A lasztoinéri gör. kath. kántortanitói állásra, 
amely lakás, 2 hold szántóföld és 800 kor. java
dalmazással jár, szintén pályázat nyittatott és a 
kérvények e hó 21-óig a lasztoméri gör. kath. lel 
készhez benyújtandók.

— Modern hirdetési iroda, ügy a bel
földön, mint a külföldön előnyösen ismerik az „Al 
talános Tudósító" hirdetési osztályát (tulajdonos: 
Leopold Gyula szerkesztő). A legnagyobb hirdető 
cégek e megbízható iroda utján eszközük összes 
reklámjaikat, mert kiváló szakértelemmel, odaadó 
lelkiismeretességgel és felülmúlhatatlan pontosság 
gal teljesíti az összes megbízásokat. — Leopold 
Gyula szorgalma, leleményessége és agilitása meg 
termetté a gyümölcsét, amennyiben hirdető irodája 
ma a legnagyobb Budapesten, söl mint értesülünk, 
most ismét tetemesen megnagyobbította vállalatát 
és az Erzsébet-körút 41. szám alá helyezte.

— Az egészség előmozdítása a Kathrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a láp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofeln) tartalmánál fogva, hátrányé 
san hat a szív működésére, mely súlyos követ 
kozményekkel járhat. A Kathreiner-féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, <le jóltevö 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind 
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiányvznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör 
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kathreiner" névvel e'látotl eredeti csomagokat 
vegyük.

— Mint minden érben, ugv az idén is 
nagyértékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni 
előfizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesz
tett, élénk és tartalmas lap minden egyes alkalom
mal bámulatot és elragadtatást keltett ajándék al 
bumaival előfizetői körében s ezek évről-évre sok 
ezer uj előfizetőt hóditóltak c lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek" cimii albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly 
nak. Ez az album fényb< n és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett és egy 
további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat
ványszámot szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

— Előfizetési felhívás. Mi ndenki olvassa 
„A Polgár4 politikai napilapot. A Polgár megje
lenik mindennap reggel, vasárnap és Ünnepnap után 
is rendkívül bő és gazdag tartalomban. A Polgár 
program m ja a demokrácia, a radikális szabadel
vűsig, a szociális igazság. Hangja szabad s nyilt. 
A Polgár a legolcsóbb, igazi radikális, szókimondó, 
irodalmi színvonalon álló, tartalmas újság. Főszer 
kesztője l)r. Vdzzonyi Vilma* országgyűlési kép 
viselő, ki publicisztikai működését kizárólag e lap 
nak szenteli. Cikkeit, tárcáit hazánk legjelesebb 
Írói írják. A tárcarovatban egyébként hazai Íróink 
legjobb elbeszélései mellett nap nap után egy egy 
kitűnő külföldi novellát talál az olvasó. A Polgár 

tartalma elénk és tarka. Hírei és tudósításai meg
bízhatók és kimeritöek. A nap teljes krónikáján 
kívül szórakoztató, derűs olvasmányt is bőven ad 
az újság, humoros cikkei szatirizálják a nap ese 
menyeit s derűs élvezetül szolgálnak az olvasónak. 
A Polgár „Szociális ügyek- címen külön gazdag 
rovatot nyitott a dolgozó kispolgárok ezreinek. A 
Polgár külön meglepő kedveskedéssel is szolgál az 
idén előfizetőinek, a mennyiben karácsonyra gyö 
nyörii kiállítású Naptárral ajándékozza meg okét. 
„A Polgár Napiára- 250—300 oldalon, művészi 
kiállításban, számos művészi képpel, legjobb íróink 
elbeszéléseivel, költeményeivel és karcolalaival fog 
megjelenni. „A Polgár Naptárát- megkapja minden 
előfizető. A Polgár előfizetési árai, melyek ellené
ben a lapot házhoz szállítják : Egész évre 16 K, 
félévre S K, negyedévre 4 K, Egy hóra 1 K 40 f. 
Kiadóhivatal : Buaapest, VII. Eölvös-utca 37. sz. 
1905. nov. 1 tői pedig VI. Nagymező utca 12. sz.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatók Landesman B. könyvkereskedésében.

Felelős szerkesztő: Dr. Kállai József.
Kiadóhivatalt miivezet ő: Lindái József.

Hirdetések.
Bor eladás.

Van szerencsém a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, hogy az idei szüreten na
gyobb mennyiségű borokat vettem és azon kel
lemes helyzetben vagyok, boraimat a következő 
legolcsóbb árban adni :
Beregszászi 1905. évi literje házhoz 32 kr.

» 1901. » » * 36 kr.
• 190-1. > > uradalmi 44 kr.

Sóstói, Kövidinka, Bisling, Mustos fehér, 
Burgundi Schiller, Kadarka literje 40 kr.
Sóstói Karbenet • 50 kr.
Hegyaljai 1904. évi » 50, (>0 és 80 kr.
Beregszászi nagyban hordókban 22 kr.
Sóstói > » 26 kr.
Nagy raktárt tartok régi hegyaljai, szamorodni 
és gyógyborokban, likőr, rum, szilvórium kü
lönlegességekben slb.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve, 
kiváló tisztelettel

Kösztenbítum Mór
bornagykerexkrdo.

Hirdetmény.
Gróf Andrássy Gyula hitbizományához 

tartozó, a Bodrog folyón létező szőllőskei Ilid 
vámszedési joga 1906. év április hó 1-től kez- 
dődőleg három egymásutáni évre, Tőketerebc- 
sen 1905. év deczember hó 28-án délelőtt fél 
10 órakor a központi majorban lévő uradalmi 
irodában nyilvános árverésen bérbe fog adatni.

Bánatpénzül 1000 korona lesz az árverés 
megkezdése előtt lefizetendő. írásbeli ajánlatok, 
melyekhez szintúgy 1000 korona bánatpénz csa
tolandó, az árverés megkezdéséig elfogadtatnak, 
különben azok 1) a u b n e r Sándor uradalmi 
számtartó címére Tőketerebesre küldendők.

Tőketerebes, 1905. december 9.
Malonyay Ferenoz

jószágigazgató.

Házvezetőnőnek
magányos úrhoz vagy úrnőhöz ajánlkozik 26 
éves csinos úri nő. Jól főz, a külső és belső 
házvezetés minden ágában teljesen jártas, rend
szerető és gondos. Falura vagy pusztára is megy. 
Leveleket »I. M.« jelige alait a kiadóhivatal 
továbbit.

Gazdasezonynak
magányos úrhoz ajánlkozik 27 éves magyar 

asszony. Citn a kiadóhivatalban.

Saját texrtxés-ü.

BORAIMAT 
literenként 40 krajcárjával ; — 1905. évi 
5 puttonoe asszút félliterenként 2 írt 50 
krjával adom.

WIDDER BÉLA.

2886/905. tk. n.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásliróság, mint telek 
könyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy Out 
(remid Márk kacsai ezég végrehajtatónzk Bunkó 
Györgyné szül. Moszkály Anna végrehajtást szen
vedő elleni 2150 kor. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. jbiróság 
területén lévő, a petróczi 10-ik számú tjkvben A. 
I. .327. 463. 519. 561. 629. 664. 813 (876—877) 
953. 1013. 1104. 1223. LUX). 1361-1461 brszám 
alatt közös legelő illetőséggel együtt felvett s B. 2. 
sorszám alatt Moszkály Anna férj. Bunkó György
né nevén álló külsőségekben illetőségekre, az ár
verést 1090 koronában ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb meg
jelölt ingatlanok az 1906. évi január hó 22-ik napján délelőtt 9 órakor Fetrócz község 
bírójának házánál megtartandó nyilvános árveré
sen a meg állapított kikiáltási áron alul is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 109 kor. 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 tj. jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
1 én 3333. sz. a. kelt igntin. rendelet 8. íj ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. §. értel
mében a bánatpénznek a biróságuál előlegez elhe 
lyozi'sóröl kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.

Kelt Nagymiháiyon, 1905. november hó 8 án, 
a kir. jbiróság tkvi hivatala.

Garbinzzky, kir. albiró.

Bor eladás.
Méltóságos Gróf Sztáray Sándor 

ur vinnai terméaü Herbaiba hegyi '

BORAIT
a u. é. közönség részére eladásra bocsájtoni.

ÁRAK:
1905. évi hordónként nagyban literje 36
1905. évi a helyiségemben T» 50
1905. évi házhoz hordva n 44
1904. évi Vinnai gyöngy n 60
1903. évi Gyógybor n 80

A nagyérdemű közönség pártfogását kéri
tisztelettel

HONIG HERMÁN
vendéglés.

ISZÁKOSÁG NINCS TÖBBE!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporból. Kávé, thea, étel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR többet ér, mint 
a világ minden szóbeszéde a tar
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
(lesen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégcsak nem 
is sejti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki- 
tetto ki ismét, sok sok ezer tértit 
a szégyen és becstelenségtől meg
mentett, kik később józan polgá. 
rok és ügyes üzletemberek lettek

Az intézet, moly a COZAPOR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kivánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij és költség- 
mentősen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész 
ségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 407. az.
Vágja ki ezen szelvényt 

és küldje még ma az. inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
mentesitendok).

COZA INSTITUTE
(l)ept. 497.)

62, Chanoery Lene, 
London, Anglia.
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Van szerencsém a n. é. közönség szives figyelmébe 
njánlani dúsan felszerelt

fűszer és csemege
üzletemet, melynek modern fölszerelése folytán minden
nemű fűszer-cikkek, valódi angol teasütemények. orosz tea 
és valódi angol rumok, továbbá mindenféle conservalt hal- 
nemüek. bel- és külföldi cognac, likőr, pezsgő, befőtt, can- 
dirozott gyümölcs és a legkitűnőbb bel- és külföldi sajt 
kapható.

Jtarácsongfák, hozzávaló díszek és ezukorkák.

Heller-féte bonbonok eyyedilli raktára, 
karácsonyi és újévi ajándékoknak al
kalmas ezukorkák díszes dobozokban.

JKinden csütörtökön friss balatoni fogas.

Kiváló tisztelettel
2B -A Z S Tj -A. T O S

fúnxer-, onemege- és disxmü-érn kereskedő 
NAGYMIHÁLY.

Bel- 
és külföldi ásványvizek.

• Carlsbadi torta ostyáit, angol Cakes. • j

I „HATTYÚ" Nagy Gőzniosó-Iutézet. I
Tisztelettel van szerencsénk Nagymihály és vidéke nagyérdemű közön

ségét értesíteni, hogy Nagymihályon (I.aborczszög) . gy a mai kor igényeinek tel
jesen megfelelő

anaerUcai módszerül

Gözmo só-intézetet I
nyitottunk, a hol szakszerű kezelés mellett, minden a fehérneműek re nézve káros 
tisztitó és fehérítő szerek mellőzésével, ingek, gallérok, kézelők és mindennemű 
fehérneműek tisztítását elvállaljuk s azoknak legtisztább és legfinomabb kivitelé
ről gondoskodunk.

8gg gallér tisztítása 4 fillér. 8gg pár kézelő 8 fillér.

A nagyérdemű közönség szives támogatását kérve, vagyunk
kiváló tisztelettel

BLAU TESTVÉREK
a »HATTYU« nagy gőzmosó intézet tulajdonosai.

I
I

} Üzletmegnyitás.
I Van szer* nesem Nagyiniháty és vidéke
l nagyérdemű közönségét tisztelettől értesíteni.
I hogy Nagymihályon Kossuth Lajos-utca 40. 

szám alatt egy

röfös, férfi- és női-divat, 
kész női felső- és alsó ruha 
• ÁRUHÁZÁT • 

n vitotiam.
Midőn in-g megjegyzem, hogy ihí nu 

felszerelt raktánitn, vahmint legjobb és lég 
olcsóbb áriiiininnl képes leszek a n. é. vevő 
közönség miixleii igényeit kielégíteni, ajáii 
lom inagam becses jóindulatukba és vagyok 

kiváló tiszteiéitől

BURGER MIKSA.
Női ruhák mér'ék szerint is megrendelhetők
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JYÍosó- és [Féngesitő-Dntézet.
Van szerencsém Nagymihály és vidéke nagyérdemű 

közönségét tisztelettel értesiteni, miszerint Nagymihályban 
Sulyovszky utca 7. szám alatt egy a mai kor igényeinek 
teljesen megfelelő

mosó- és fényesitó- 
intézetet

nyitottam, ahol szakszerű kezelés mellett mindennemű fehér- 
nemüek mosását és fénvesitését elvállalom és azoknak legtisz
tább és legfinomabb kiviteléről gondoskodom.

Az intézetet egy Budapesten több évig működött 
szakember vezeti és a fehérneműek ennélfogva kifogástalanul 
szolgáltatnak ki a n. é. közönségnek.

Szives támogatást és pártfogást kérve, vagyok

kiváló tisztelettel

Markovics János
moso é. fényesítő Internt.
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MEGNYÍLT
a híres magyar alföldi Gémes-féle "Wl

házi kenyér sütöde !

§

Van szerencsénk a t. közönség tudomására adni, miszerint 
a már Magyarország legtöbb városaiban általit ik felállított minta
szerű berendezéssel Nagyiniliálybt n is

W alföldi

házi kenyér sütődéi 
állítunk fel. Hírneves házi kenyerünk, mely több bel- és külföldi 
élelmezési kiállításon a legnagyobb díj ikkal, nagy aranyéremmel 
és több rendbeli díszoklevelekkel lett kitiloletve, különös tisztaság
gal. háziasai! alföldi asszonyok által készíttetjük, melyről n jó ke
nyeret fogyasztó t. közönség személyesen is meggyőződhetik.

Kérve szives pártfogásukat, teljes tisztelettel

Magyar alföldi Gémes féle házi kenyér sütöde vezetője : 

LICHTMAN HERMÁN 
Nagymihály.. Kossuth Lajos-utcza 12. szám.

Nyom. l^todesinRo R. könvvnynmdáiábsD


