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KARÁCSONY.
Az emberi nem 6000 esztendős törté

netének legelső, legfontosabb eseménye a 
karácsony. Bethlehem fölött megjelent a fé
nyes hajnalcsillag és bevilágította évezredek 
múlt és jövendő históriáját. Az angyal pe
dig leszállón a földre és hirdeté az isteni 
örök szózatot: „Dicsőség az Istennek és bé
kesség az embereknek : az örökszeretet, a Messiás 
megszületett . . .“

És a bethlehemi csillag égi fényében, 
átható mennyei varázsában semmivé perzse- 
lődtek az ó-kor hazug, élettelen bálványai, 
rombadóltek Athén templomai, porba om
lottak Róma istenszobrai. Elhomályosultak, 
a feledés ködébe vesztek a nagy Fáraók s 
a világhódító Caesarok. A világűrt egy ma 
született ember isteni lelke, valósága, kul
tusza töltötte és tölti be : Jézus.

Próféták jövendölték, milliók epedték, 
angyalok hirdették. Születése kétezer éves 
történet, kétezer éves igazolása az isteni Ígé
retnek. A béke és szeretet vallása lett úrrá 
a földön. Millió és millió kéz kulcsolódik 
össze e napon. Egy világot betöltő óriási 
társadalom imádkozik ez ünnepen. Kará
csonyt ünnepel I Lelkét, szivét egy napra 
megszállja a nap csodálatos áhítata . . . év- 
ról-évre meggyujtja a hálás visszaemlékezés 
szövétnekét Jézus születése fölött, mert fü
lébe cseng az angyali örök szózat : dicső
ség 1 . . . béke 1 . .. szeretet I ... A szép ka
rácsony az esztendő legmagasztosabb ün
nepnapja. melynek áhitatos békéjét nem za
varja semmi indulat. Ünnepet ül családja 
körében, szerettei meghitt ölében mindenki, 
kis és nagy sorsban lévő egyaránt. A sze
retetnek, a békességnek, az isteni örök di
csőségnek diadalünnepe minden karácsony. 
A családi szeretetnek édes melege, mely fel
ragyog a karácsonyfa alatt, fényével, gló
riájával szétszáll az egész világra és áhítatra, 
hódolásra kényszeríti az emberi szellemet, 
megindítja a szivet, örömmel tölti el a hal
hatatlan emberi lelket. A karácsonynak égi 
bübájossága minden szívbe küld, plántál egy- 
egy sugarat, hogy megnyissa annak reáóit 
az emlékezés, az igazság, a szeretet, a bol
dogító béke befogadására. S betellik az em
beri lélek azzal a szeretettel, azzal a béké
vel, melynek megtestesülése volt maga Jé
zus, az Isten fia.

Igen I mert Jézus, az Üdvözítő szüle
tésével, annak misztikus körülményeivel, az 
istálló, a jászol, pólyák, széna, szalma és 
barmok társaságával — önmaga a lemondó 
igénytelen, véghetetlen szegénység e kiáltó 
bizonyitékaival, egy uj világot nyit az em
bereknek, egy szebb világot a valóságosnál: 
a* keresztény alázat, türelem, szelídség s sze
retet örök, határtalan és csodás birodalmát. 
Abból a jászolból árad ki a világ fényes
sége, terjed szét a tiszta levegő, a mennyei 1 
fény, az eszmei örök fönség után. És ez az | 
a mag, amely újra felsarjaztatja a cinizmus, 
a hitetlenség, a túláradt élvezetek, a fékte
lenség kényelmessége által hátrahagyott iszap 
jából a szándékosan betemetett virágokat az 
emberi lélekben.

A karácsony fénye, lelket, szivet, el
mét tisztitő, átható melege hinti el ma is 
keblünkbe a vallás frissítő malasztját, a mi 

nélkül összeroskadna gyarló halandó em
beri voltunk az élet temérdek szenvedései 
alatt. A karácsonyfa gyertyácskái kigvulnak. 
az egész világ az apró, ártatlan gyermekek 
kimondhatatlan boldogságában gyönyörkö
dik. A zordon sziveket édes, lágy melegség 
szállja meg, s ott, hol ezelőtt durvaság, ön
zés honolt, ott, hol a harag sötét éjszakája 
ülte diadalát, ott, hol az engesztelhetetlen 
gyülölség érzéketlen jégréteggel vonta be 
a szivet: ma. mint varázsütésre felolvad a 
jégkéreg, kisimulnak a zord, haragos arcok 
és az oly rég nélkülözött égi béke, szeretet 
— édes vigaszszal tölti be a sziveket . . .

Es amikor a kicsinyek ajkán fölcseng 
az üde gyermeki szív ártatlan Örömének, 
boldogságának, elragadtatásának édes neve
tése, kacagása, a felnőttekben is visszhangra 
kél a gyermeki kacaj csengése, velük örven
dünk, köztük gyermekké leszünk, romlatlan 
szivüket ezen az estén magunkban érezzük, 
gondtalan, árnyatlan, fellegtelen korát éle
tünknek visszaképzeljük ; jók vagyunk, a sze
retet, a béke lakozik lelkűnkben, megbo
csátunk mindenkinek, nem akarunk bántani 
senkit, az önzés démona elhallgat s valami 
végtelen jó, égi érzés hatja át egész valón
kat; elmerengünk egy édes hangon, mely 
bensőnkben cseng, cseng folyton : béke . . . 
szeretet ... és mélyen érezzük, hogy nincs 
nem lehet irigység ezen a szép napon, el
takarja azt a ma született: Örök szeretet . . .

Karácsony az ideális visszaemlékezések 
napja. Igen ! e napon, ez estén visszaszáll 
szerető szivünk gondolata azon boldog ide
ális korba, midőn a karácsonyfa világánál 
minden ragyogott, tündöklőit körülöttünk, 
de legjobban a mi ártatlan, vidám, naiv gyer
mekszemeink, amelyek még akkor nem is
mertek könnyet, bút és bánatot I Ah. mert 
minden ember életében csak egy rövid, de 
kedves időszak van, amelyben csak az élet 
nemesebb részét látja, érzi az emberi lélek; 
a midőn minden tárgyon, minden eszmén 
ott csilog az idealizmus himpora. Ebben a 
korban, az ifjúságnak fénytől és melegség
től mámoros időszakában, titáni erőt ér
zünk izmainkban, lelkünk egy önmaga által 
szőtt, alkotott kis világban él és megvaló
sítani igyekszik az élet legszebb álmait ; bű
bájos mechanismussal épiti, alkotja az ifjú 
kor és élet tartalomdus, varázslatos, ragyogó 
terveit. Szinte jólesik, hogy karácsony kul
tusza hacsak egy napra is, zaklatott lelkün
ket az emlékezet világánál visszavezeti a bol- 
dogságos oázishoz.

És a karácsony ünnepének minden fé
nyessége között mégis az ünnep lelki tar
talma tündöklik a legragyogóbban. A Meg
váltóban és a megváltásban való hit; az a 
fölemelő érzés, hogy a létért való keser
ves küzdelem nem a mindenség, nem örök 
és hogy van az emberi életnek, létnek ne
mesebb foglalatja is: a halhatatlan lélek és 
a halhatatlan szeretet jóleső és boldogító 
tudata. Igen, mert a szerető szív, ha meg- 
tellik örömmel, nem a múlandósághoz köti 
érzeménveit. Ezért soha sem tudják kioltani 
az emberiség leikéből a Megváltóhoz, a hal
hatatlansághoz fűzött reménykedést. E két
szeres hit, meggyőződés a szivek mélyén 
gyökerezik, honnét csak a szívvel együtt 
lehetne kitépni I De mi lenne az emberiség 

szív nélkül, szeretet nélkül, maga Jézus : az 
örök szeretet nélkül? . . .

Ezért van, hogy tudatosan bár, vagy 
öntudatlanul, e hit, ez érzés, e sejtelem és 
e gondolat varázsában ünnepük a népek 
milliói a karácsonyi napikat ; ünnepük ki
csinyek és nagyok, gazdagok és szegények, 
tudósok és tudatlanok, keresztények és nem 
keresztények, — kaszt, osztály és felekezeti 
külómbség nélkül.

Mert csodálatos hatalmasság ez a szó : 
Karácsony ! melynek szeretettel telitett me
nyei pöézise egyenesen az emberek szivé
ből fakad. A legkedvesebb örömök, lélek
emelő indulatok és szelíd erkölcsök varázs
latos nyugalmának napja, ünnepe. Minden
kit egv magasabb erkölcsi erő, egy neme
sebb érzület, egy felsőbb szempont emel, 
ragad : az ezen ünnep megkapó szépségé
ben vezércsillagul feltűnő s azt átfogó re
ménység és szeretet gyöngéd ösztöne.

Az adományozásnak kedves, az elfo
gadásnak hálás napja, ideje, alkalma, amikor 
a felebaráti szeretet meleg sugarai a leg
magasabb hegy ormáról lehatolnak a völgybe, 
amidőn megtörik minden hiú emberi ke
vélység, a biborpalástok meggörnyednek, 
hogy a mélységek rejtett zugait is beara
nyozzák fényükkel. S a lakók jégvirágos ab
lakaiból előtör a misztikus karácsonyi fény ; 
a sötét égbolton miriádnyi csillag ragvog, 
melyek mindmegannyi mécses rezgő fény
ben lobognak és ma, mintha a csillagok is 
fényesebben ragyognának, mint egyébkor. 
S valóban ! a menyország csillagai csak egy
szer egy esztendőben szállanak le a földre, 
a mikor is a karácsonyfa gyertyái lesznek 
itt belőlük.

Karácsony 1 gyertyafénynyel és ünnepi 
hangulattal megtelt szó, mely a szülők bol
dogságát, fénylő gyermekszemekben vissza
tükrözi. Ünnep, mely uj törvényt adott, ne
mesebbet a réginél, mely varázslatos erejé
vel átjárta a pogány kultúrát s ezt az ér
zékiség fertőjében, mohos iszapjában elme
rült társadalmat, az üdvösségre vágyó em
beriség munkás társadalmává alakította át. 
A világtörténet fordulópontja a karácsony, 
amelyhez hasonlót, hozzáfogható! többet 
nem ismer a história. Mert civilizáló hatá
sában oly mélyrehatót, oly általánosat, egye
sek és nemzetek életében oly jelentőst, — 
egyénre, családra, társadalomra, ezeknek 
minden vonatkozásaikban annyira irányitót 
és végül az egész emberiséget egyesitőt csak 
Jézus születése volt képes s tudott teremteni.

„Et Verbum caro factum est.“ Az Ige 
megtestesült. Az igazság, a béke, a szere
tet megtestesült, él, uralkodik. Christus Vin
cit, Christus regnat. Uj világ gyűlt fel a 
Pantheonok romjain és ime a keresztény
ség eszméje, az emberi egyenlőséggel egye
sített szeretet átalakitotta az egész világot. 
Kétezred éve zendült fel az angyalok Gló
riája, villant meg a királyok vezető csillaga, 
de ez a mennyei hang ma is cseng lelkünk 
előtt, a csodás csillag ragyogása besugá
rozza szivünket s az édes szeretet, hála, imá
dat parancsszavával hajt hódolásra a Meg
váltó előtt. Az ő ösvényein halad az em
beriség; ami nagy eszme, gondolat hevíti 
a népek és nemzetek vezéreit, ami jót, iga-
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zat, szépet és _ nemeset elért a tudás szel
leme, mind Ó tóle, Ó általa, Ö benne, Ó 
érette vagyon.

Üdvözölt légy azért szép Karácsony 
napja! te, hitünk, reményünk és szeretetünk 
fundamentuma. Szálljon a Jézuska születése 
napján béke a nyugtalan szivetekbe, hogy 
virágozzék a hit és boldoguljon az embe
riség s a szegény agyongyötört édes Haza !

Demeter János.

Olvasóinkhoz!
Iaipunk a következő újévtől kezdődő- 

leg XI. évfolyamába lép. Tizenegy év óta 
szolgálja híven és lelkiismeretesen városunk 
és vidékének közügyéit, jövőben is előbbi 
programmunkhoz híven egész lelkesedéssel 
szándékozik a közérdeket szolgálni, liazafi- 
ságot, műveltséget, anyagi és szellemi kul
túrát terjeszteni s előmozdítani.

Vezéreszménket mindenkor a nemzeti 
érzés képezte, ebben látjuk ma is azt a soha 
nem múló feladatot és czélt, a melyért küz
deni minden időben készek vagyunk.

Helyi ilgveink istápolása, azoknak fel
színen tartása fogja különösen célunkat ké
pezni s független véleményünk nyilvánítá
sában és a tények megítélésében feszélyezve 
soha nem leszünk. Ki fogunk tartani min
den téren bátran.

S ha erdemszámba fog vétetni műkö
désűnk. ebből az oroszlánrész közönségünket 
illeti, melynek minden tényezője közrehatott 
munkásságunk kifejtésében. Mi csak köteles
séget teljesítünk, midőn a közvélemény szó
csövévé szegődünk.

S midőn a n. é. közönséget arra kér
jük, hogy mint eddig, a jövőben is pártolja 
lapunkat, fogadja ezt ezentúl is szívesen, 
kérelmünk egyben oda irányul, miszerint az 
anyagi támogatást se vonja meg tőlünk, lé
vén az egyik feltétele annak, hogy kötele
zettségeinknek képesek legyünk eleget tenni.

Meg vagyunk róla győződve, hogy tö
rekvéseink mellett, kérelmünk nem marad 
pusztában elhangzott sz<>.

Di*. Kállai József.

TARCZ A.
A gyáva.

Irta: SZABÓNÉ-NOGÁI.l. JANKA.
Kardos Peri, akit egy később megérthető 

okból »madárcsalogató<-nak neveztek a régi 
barátai, egészen a lakása ajtajáig kísérte Boros 
Mihályt, a fiatal törvényszéki bírót, akinek in
kább csak jogos reménye, mint biztos protek
ciója volt ahhoz, hogy egykor szép kariért csi
nál s akinek a haladása e szerint meglehető
sen bizonytalan volt. Még az ajtóban is igen 
élénken bátorította valamire, bár Boros több 
félénk pillantást vetett az olykor meg-megmoz- 
duló orgonabokrokra, melyek a kis vidéki ház 
rácsos kerítése mellett virítottak. Egv idő óta 
várni szokta valaki amott, attól tartott, hogy
megint ott van s meghallja a beszélgetést, me
lyet pedig talán épen az előtt az egyetlen előtt 
szeretett volna eltitkolni.

Kardos Feri egyszerűen határozatlanság
nak magyarázta ezeket a félrenézéscket, bele
ragaszkodott a Boros kabátja gombjába és na
gyobb tűzzel beszélt:

— Ne félj és bizd rám az egész dolgot. 
Biztositlak, hogy feltűntél nekik. Az apa azt 
mondta : derék, megállapodott fiatal ember, az 
információk a lehető legjobbak, a jövője biz
tos, csakhogy persze az utat egyengetni kel).

— Es ő? — kérdezte félénken Boros és 
pápaszemes, szelíd, szőke arca leányoson elpi-

Karácsonyfa-iinnepályek.
Lélekemelő ünnepségek folytak le a hely

beli kisdedóvó intézetekben szerdán és csütör
tökön. A karácsonyi ünnep a szeretet melegét 
árasztja a szivekbe, örömet és boldogságot hoz 
a kicsiny gyermekeknek. Fényesen kivilágított 
karácsonyfák tündöklő fénye tölti be a gyer
mekszobákat, kipirul az örömtől a kicsinyek 
arcza és boldogan szorítják magukhoz a sok 
édes meglepetést, a Jézuska ajándékait. Csak a 
szegény embernek nincs karácsonya. A szegény
gyermeknek nincsen ajándék hozó Jézuskája, 
Hideg szobában, éhezve és dideregve ülik meg 
a szeretet ünnepét, melyből számukra csak a 
könyörgő imádság jut osztályrészül.

Az életnek eme szivettépő keserűségén 
segít a jótékony szeretet. Karácsony napján 
senki se búsuljon, — karácsony napján a ffl- 
tellen kunyhókba is hatoljon be a szeretet 
melege I

Felemelő jelszó I Nemeslelkü emberek, a 
kik megvalósítására törekszenek.

Városunkban két ilyen jótékony ünnep
ség volt a napokban. Az első szerdán, a róm. 
kath. kisdedóvóban, — szép közönség előtt. — 
Buday Nelly óvónő vezetése alatt. — Gróf 
Sztárav Sándorné () méltósága az összes 
gyermekeket megajándékozta szebbnél-szebb 
ajándékokkal, tanujelét adva ezáltal újból nagy
lelkű jótékonyságának.

A másik ünnepélyt az állami ovoda ren
dezte csütörtökön. Az ovoda nagytermét a szü
lők és érdeklődők zsúfolásig meglöltöllék, élü
kön l*o lányi Géza iskolaszéki elnökkel. Re
mekül diszitett karácsonyfa várt itt a gyerme
kekre s alatta egy sereg kedves meglepetés, a 
szerető gondoskodásnak megannyi ékes jele. A 
növendékek apró kis alkalmi verseket szaval
tak, karácsonyi dalokat énekeltek, olyan szív
hez szólóan, hogy a hallgatóság soraiban so
kan könnyeztek. Azután hat kis lány ka jeleni 
meg fehér ruhácskában, szárnyakkal angyalok
nak öltözve és édes verseikkel emelték az ün
nepélyes hangulatot.

Hála és elismerés illeti e magasztos ün
nepély rendezéséért M a t h i á s z József igaz
gatót, Tholvav Jolán és l’ataky Vilma 
óvónőket, a kik szép és fáradságos munkájuk
kal valósággal bámulatba ejtették a közönsé
get, mely nem győzte eléggé dicsérni buzgal
mukat és jó Ízlésüket.

A szavalatok után az ajándékok szétosz
tása következeit s ezután a közönség a ren
dező hölgyek éltetése közben szétoszlott.

ruit. Bánta és reslelte a kérdést, talán félt is 
a felelettől. De már késő volt.

— Pannával, barátom, az ember soha sincs 
teljesen tisztában. A nyakadba borulni talán 
még az esküvő után sem fog. De kosarat nem 
ad, arról biztositlak. Okos, higadt, nyugodt te
remtés, aki meg tudja érteni, hogy a te tehet
séged és az ő családi összeköttetései neki olyan 
jövőt biztosítanak, amily ennel meg lehet majd 
elégedve.

Boros Mihály csüggedten hajtotta le a fe
jét s a vocator rögtön megértette, hogy hamis 
hangon dalolt Vállára csapott és vidáman bá
torította :

— De hiszen a többi a te dolgod. Terin- 
gette! Hiszen utoljára is neked kell őt meg
hódítanod. Én csak nem állíthatom eléd azzal 
a kijelentéssel, hogy máris ég. Csak ne félj és 
tedd, amit mondtam.

Amit Kardos Feri mondóit, az volt, hogy 
Boros csípje ki magát, készüljön el öt órára és 
várjon rá, ő érte jön, elviszi a sétatéri kioszkba 
és ott egyszerűen bemutatja Zipszer Pannának, 
aki rokonaival ott ozsonnál. A szives fogadta
tásról pedig jót áll.

— El kell jönnöd, — mondta még egv- 
szer, amint megrázta a kezét. Hiszen nem akarsz 
megpenészedni ebben a nyomorult városban. 
A végcélod itt mi lehet más, mint a nyugdíja
zás. Kiveszel egy dinnyeföldet, megházasodol, 
az anyósod is hozzád költözik és aztán egyik 
gyerek a másik után.

Boros most már végkép megijedt. Az or-

Előfizetési feltbl-vás.

Január hó Í vel uj előfizetés nyílik lapunkra. 
Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük deczember hó végével lejárt, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő- 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ven 
det tarthassunk.

A „Felső-Zemplén“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Boldog ünnepeket kívánunk tisz

telt olvasóinknak és munkatársainknak.
— Hivatal vizsgálat. A kassai m. kir. 

postaigazgatóság egyik főtisztviselője e héten a 
helybeli posta és távirda hivatalban három napon 
át terjedő hivatalvizsgálatot tartott. A legapróbb 
részletekre kiterjedöleg lett az ügykezelés minden 
neme megvizsgálva s mindenütt a legnagyobb rend 
és pontosság állapíttatott meg. Molnár István, a de
rén hivatali főnök és a derék tisztikar érdeme, 
hogy a postán bár az elfoglaltság túlnyomó, oly 
rend és pontosság uralkodik. A közönség minden
kor a legnagyobb udvariassággal és szolgálatkész 
seggel találkozik a postán és igazán jól esik azt 
konstatálnunk, mert bizony sok helyen a közön 
ség óhajait és kívánalmait semmibe sem veszik s 
a személyzet oly ridegen bánik a felekkel, hogy 
a panaszok mindennapiak. Molnár István érdeme, 
hogy a helybeli posta és távirda tényleg a közön 
ség szolgálatára van és akadékoskodással a feleket 
sohasem bántják. Az ügybuzgó főnök ki is vívta 
a város közönségének és bizonyára felebbvalóiuak 
is elismerését.

- Dóltus Gyula ellszpolgársága. Nagy 
mihály város képviselőtestülete a tegnapi napon 
tartott közgyűlésén egyhangúlag és nagy lelkese
déssel díszpolgárává választotta Dókus Gyula vár 
megyénk közszeretetben álló alispánját. A város e 
határozatának hozatalával az alispán hazafiul ér
demeit akarta méltatni és törvénytelen felfüggesz 
lésével szemben őt bizalmáról és szeleteiéről biz 
tositani.

— Az izraelita noegglet bálja, mint 
értesülünk, 1906. évi január hó 20 án fog meg 
tartatni. A meghivók már a jövő héten lesznek 
kikilidve.

— Kitiintetén. A király gróf Török József 
Ung vármegye volt főispánjának hosszú s érdem 
ilus szolgálatainak elismeréséül a valóságos belső 
titkos tanácsosi méltóságot adományozta.

gonabokrok közt határozott recsegés támadt, 
mintha valaki ijedtében es siettében hamar 
visszaugrott volna. Félt, hogy nem bírja elhall
gattatni ezt a buzgó fecsegőt, intett neki, hogy 
jó, készen lesz és benyitott az udvarra.

Az orgonabokrok előtt a földön egy kis 
gyűrött kék szalag volt, valahogy kibomlott és 
leesett valakinek a fejéről, akinek már nem 
volt ideje felvenni, vagy aki tán annyira el volt 
foglalva valami más gonddal, hogy a vesztes
ségét észre sem vette. Boros lehajolt érte és 
felvette. De mikor a konyha elé, a kisvárosi 
lakás közös bejárata elé ért, mégis csak el
dobta megint. S mint a ki ezzel valami gyön- 
gédtelcnséget követett volna el, azzal a külö
nös, rossz és elégedetlen érzéssel nyitott be.

A konyhában nem volt senki, de a háziak 
felé nyíló ajtó épen becsapódott és a nyilasba 
odaszorult egy halvány kék ruhának a csipkés 
fodra. — Boros Mihály benyitott a saját szo
bájába, belevetette magát a hűvös, fekete dí
ván sarkába. Nagyol sóhajtott, megtörülközött 
és lecsukta a szemeit.

Zipszer Pannára gondolt, a kisváros szen
zációjára, ki pár hét óta, mint a törvényszéki 
elnökék vendége, teljesen felzavarta a város 
nyugalmát. Szegény kisvárosi lányok, akiknek 
az volt a legnagyobb mulatságuk, hogy estén- 
kint kidugják a fejüket a félig nyitott zsaluga- 
terek közül és várták, mig egy sétáló ifjú hi
vatalnok beleakaszkodik a támasztó vasba és 
felnézvén hozzájok, elmondja a »Képeddel al
szom el« szövegét hiteles prózában. Eh, most
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~ A-nagymihályi takarékpénztárból 
egy idő óta a parasztok betéteiket egymásután ki
veszik és eddigelé már több mint 3OO.(XX> korona 
lelt kivéve. Az intézet természetesen kívánatban 
nyomban kifizeti a követelt betéteket. Okot erre 
egy mende monda, kósza hir adott; ugyanis va 
laki a parasztok között azt terjesztette, hogy újév 
után a kincstár elveszi az intézetek pénzét. Több 
se kellett, mindenki futott pénze után és ennek 
magyarázata a tömeges kivétel. Az ily ámitgatá 
sok szigorúan illdözendök lennének, miután ennek 
a szegény nép issza meg a levét, egyrészt pénze 
nem kamatozik, de másrészt könnyen el is költi 
nzl. ugy hogy ez a takarékossági hajlam rovására 
megy. Konstatáljuk különben, hogy a betétek nagy 
részét a kivevők lassanként visszaviszik a laka 
rékpénztárba, miután meg vannak győződve, hogy 
ezen igazán elsőrangú vidéki pénzintézetben be 
tétjeik a legbiztosabb helyen vannak.

— Országos vásár. Az e hó 18. s 1!) én 
megtartott országos vásár csak igen gyérou volt 
látogatva. Úgy látszik, a nagy hideg tartotta vissza 
a távolabb vidékről jövőket a vásáron való meg
jelenéstől.

— Liplnszky redivivus. Az Amerikába 
szökött Lipinszky Manó kereskedő hitelezői ciha 
tározták, miszerint Lipinszkyt hazahozatják és a 
büntető igazságszolgáltatásnak át fogják adni. E 
célból a költségeket készek fedezni és ennek foly 
tán dr. Kállai József a vagyonbukott tömeggond
noka a hitelezők kérelmét a bíróság elé terjeszti, 
amoly nyomban meg fogja indítani a kiadatási el
járást. Nem kevesebb, mint 101 rendbeli váltóba 
misitás, többrendbeli csalás és csalárd bukás bűn 
tette terheli Lipinszkyt, akit a hitelezők elrettentő 
példakép akarnak hazahozatni.

— Megszökött fogoly. Magyar Bemhi 
György a nagymihályi kir. járásbíróság fogházé 
bán előzetes letartóztatásban volt cigány o hó 7-én 
délután 5 órakor a fogházból megszökött. A bíró
ság azonnal megtette a szükséges intézkedéseket 
a fogoly kézrekeritése iránt és ennek folytán a 
esendőrség a bánóci állomáson a szökevény cigányt 
o hó 11-én elfogta és a bíróságnak átadta. A bör
tönőrök ellen fogolyszöktetés vétsége miatt az el- 
járás megindittatott.

— Karácsonyi pásztorjáték. Folyó hó 
25 én, 20 án és 31-én, továbbá 1906. január hó 
l én mindenkor délután 5 órakor az állami kis 
dedóvó termében az állami iskolai tanulók — sze
gény gyermekek folruházási alapja javára — ka
rácsonyi pásztorjátékot adnak elő. Színre kerül : 
„A pogány megtérése." Karácsonyi pásztorjáték

hiába nézegettek ki. A város összes legénye a 
kioszkba gyűlt és hallgatja a Zipszcr Panna 
gorombáskodásait.

Panna ugyanis úgynevezett eredeti lány 
volt. Folyton kötekedett, gorombáskodott, az 
alsó ajkát előre bigyesztette, hátat fordított és 
e szokatlan, pikáns fogásokkal hallatlan sike
reket ért el. Az első turnürt ő hozta le a fő
városból és ő okozója annak, hogy a tisztes vi
déki úri házakban egymásután tűntek cl nyom
talanul apró lószőr-párnák, ócska vadásztáskák 
és emelkedtek a lankadt ruharáncok, lépést 
tartva az ifjú urak mindegyre emelkedő lelke
sedésével. Konkurenciába léptek azzal a csi
nos, kecses kis tournurre), mely a Panna tu
nikáját érvényesítette. Többnyire fehér ruhát 
viselt, hozzá fehér cipőt és félrecsapott fehér 
kalapot. De most, amint Boros Mihály reá gon
dol : ime halványkék ruhát ölt, merész, hideg, 
ravasz szürke szemeit fekete pillákkal árnyalja, 
a kezében egy kis gyűrött kék szalagot tart, 
mintha kérdezné :

— Miért dobtad el az előbb?
Boros Mihály kinyitotta a szemeit, felug

rott. Ijedten nézeti az órára. Háromnegyed órát 
szundikált és most már alig van idő az öltö- 
zésre. De a kis kék szalagot talán még be le
hetne hozni.

Elindult az ajtó felé. Kinyitotta s egyszer 
csak szemben állott egv halvány, kékruhás le
ánynyal, aki lesütötte előtte fekete pillával ár
nyalt szemeit. Valami kávés ibrik volt a ke
zében, de csak egy pillanatig, a következő perc

3 felvonásban. Történik Betlehemben. Beléptidija 
két első előadásra 1—l korona, az utóbbi két elő
adásra 50—50 fillér.

*'l nagymihályi ifjúsági egyesület 
saját alaptőkéjének gyarapítására f. hó 30 án Nagy- 
mihályban a Barnai szálló összes termeiben mit 
kedvelői szint előadással egybekötött zártkörű tánc 
estélyt rendez. Színre kerül ,A gyimesi vadvirág1* 
eiedeti népszínmű 3 felvonásban. Irta Géczy István. 
Helyárak: Az I. II. sor és oldalszékek 3 korona, 
a következő ülőhelyek 2 korona, állóhely I K 50 
fillér. A színházi jegy a táncestóiyro is belépőül 
szolgál. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete poutban 7 és fél 
órakor. Helyek elöjegyezhetők és jegyek olőre vált
hatók Laudesman B. könyvkereskedésében.

TJjság-árverés. A nagymihályi kaszinó 
igazgatósága ez utón is tudatja a tagokkal, misze , 
rint a kaszinóba járó összes napi és hetilapok f. 
hó 27-én délután 5 órakor árverés utján el fognak 
adatni.

Halálozás. Mattinszky Józset városi 
rendőr szolgálata közben meghűlvén, tüdőgyulladást 
kapott és az erős szervezetű ember három napi 
betegeskedés után e hó 20 án meghalt. A város 
költségén temették el.

— Lopás. A téli idő beállta óta a lopások 
napirenden vannak, különösen a cigányok garáz
dálkodnak. Mocsárban o hó 15-én éjjel Balkú Mi
hály és Matta Mihályné kárára több sertést és 
aprómarhát loptak el. A esendőrség a tetteseket 
kinyomozta és a bíróságnak átadta őket.

— Kaszinói választmányi ülés. A ka 
szinói választmány a múlt héten tartott ülésében 
elhatározta, miszerint a telefonhálózat bevezetése 
esetén az előfizetők sorába lép. Tudomásul vette 
továbbá, hogy az igazgató a villamos világítást az 
egyesület helyiségeibe bovezettetto és intézkedéseit 
jóváhagyta. Még tagfelvétel felett is határoztak és 
ezzel az ülés véget ért.

— Köszönetnyilvánítás. A kisdedóvodai 
gyermekek és az elemi iskolai tanulók felruházó 
sóhoz újabban hozzájárultak : Czíónr Bertalanná 
és özv. Madarász Lajosné őnagyságáék 12 teljes 
öltözet leányruhával, — Lieblich Márkuszné úrnő 
12 drb különféle ruhaneművel és dr. Eperjcsy La 
jós ur 10 korona adománynyal, amely áldozat
készségükért fogad ják a szegény tanulók és tanítói 
testület hálás köszönetét.

— Szerkesztő változás. Az Ungvári Köz 
löny felelős szerkesztője e tisztétől megvált és he
lyette dr. lieisman Henrik ungvári ügyvéd lett e 
lap felelős szerkesztője.

ben már darabokra válva gurult szét a kövön.
— Úgy megijedtem . ..
— De hát azért ne menjen el — mondta 

a szőke fiatal ember. — Hová siet? Vagy tán 
haragszik?

A fiatal lány ránézett : Nem volt feltűnő 
szépség, talán egyszerű szépség sem. A hom
loka alacsony s itt-ott benőtt a haja. Az orra 
táján néhány szeplő, az álla egy kicsit előre 
áll, de vérpiros a szája s gyönyörű apró fogak 
ragyognak benne. Mikor pedig e csudásan hosz- 
szu fekete szempillákat felemeli, olyan kék sze
mek nyílnak meg, melyeknek sugara bevezet 
a szív mélyére, hol minden csupa melegség és 
édes marasztalás.

A története rá van Írva ebben az alacsony 
sárga házban mindenre, még ajtók előtt nviló 
estikékre is. Özvegy asszony lánya. Az apja hi
vatalnok volt és árván hagyta őket. Az anyja 
kis nyugdíjjal, de sok lekvárral özvegyen ma
radt. Kosztosokat fogadtak tehát s minthogy a 
tanuló ifjúság valami sejtelmes tartózkodással 
viseltetett ama bukta nevezetű tészták iránt, 
melyeket, mint jó, kiadós tésztákat szoktak lek
várral értékesíteni, a hivatalnok uraknak tettek 
ajánlatot. Boros Mihály, aki szőke volt, szelíd 
álmodozó, tanult és igen szorgalmasan dolgozó 
ifjú, lakásra is náluk ragadt. Elfoglalta az ut
cára nyíló két ablakos szobát, de minthogy 
többnyire a hivatalban Olt, a család viszont az 
ő szobájában tartózkodott. Déli hnrangszóra 
szétrebbentek, de azért megtörtént olykor, hogy 
ebéd után Milike benyitott s megkérdezte:

— Értesítés. A helybeli ev. ref. egyház 
tagjait tisztelettel van szerencsém értesíteni, hogy 
ó esztendő utolsó napján, vagyis f. évi december 
hó 31 én délelőtt 10 órakor az állami iskola szo
kott tantermében ev. ref. istentisztelet fog tartatni, 
melyen az úri szent vacsora is kiosztásra kerül. 

Klain Sándor egyh. jegyző.
— Fögondnokl jubileum. A bánóci ev. 

ref. egyház e hó 18 án ünnepelte meg köztiszte 
leiben álló főgondnoka Kazinczy Arthurnak húsz 
éves főgondnoki jubileumát. llutka József esperes 
ez alkalomból diszközgyülést hívott össze, amelyen 
a presbitérium tagjai teljes számban megjelentek. 
Az ospercs imával nyitotta meg a gyűlést, majd 
ekés szavakban méltatta a főgondnok érdemeit, a 
kinek gondnoksága alatt épült a bánóci papiak, az 
iskola, a templom pedig uj orgonát kapott, mely 
utóbbi körülmény a magyar éneklést is eredmé
nyezte. Az ünnepelt főgondnok megköszönte az 
ünneplést és ígéretet tolt, hogy egyházának érde
keit ezentúl is buzgalommal fogja szolgálni. Az 
ünnepély ezután a főgondnok éltetésével véget ért.

— Vármegyei közgyűlés. A vármegyei 
törvényhatósági bizottság december hó 29-én a 
vármegyeháza tanácstermében rendes közgyűlést 
tart, amely alkalommal a többiek között a főispán 
lemondását bejelentő levele is fog tárgyaltatni. A 
községek költségelőirányzata szintén tárgyalás alá 
fog kerülni.

— Lóvizsgálat. Az 1906. évben közte 
nyésztési igazolványnyal ellátandó magánmének 
megvizsgálási helyeit, határidejét a kiküldött bi
zottság következőleg állapította meg : UKtfi. január 
lilén Királyhelmecen, 11 én Sátoraljaújhelyben, 
12 én Szerencsen, 13-án Tokajban, 15-én Sáros
patakon, 16 án Gálszécsen, 17 én Varannón, 19-én 
Sz.tropkón, 20-án Ilomonnán, 22 én Nagymihály 
bán és 23 án Szinnán fog a bizottság működni.

— Vng vármegye főispánja. A király 
fíernáth Zsigmond földbirtokost Ung vármegye fő
ispánjává nevezte ki. Az egész vármegye nagy 
ellenállásra készül a főispán vállalkozásával szem
ben és a törvényhatóság elhatározta, miszerint Bér 
nátli Zsigniondot főispáni székébe nem fogja be
iktatni.

— A szeretet ünnepe s a tüdőbetegek. 
A szeretet ünnepének hangulatában a szegénysorán 
tüdőbetegek ügye is sok jó szívnek nemes figyel
mét tapasztalja. Érdekes följegyezni való, hogy 
rövidesen huszonnégy koncertet, műkedvelői elő 
adást rendeznek és úgy vagyunk értesülve, hogy 
a mi pátriánkon is tervezgetnek, hogy mit kellene 
tenni a szegénysorsu tüdőbetegek érdekében. Meg

— Nem felejtette-e ott a horgolást?
A horgolást megtalálták s lassacskán oda

jutottak, hogy a lány esténkint véletlenül az 
orgonabokrok előtt állt. Később a kis kék sza
lag leoldódott és akkor Boros ur volt szives 
újra feligazitani. Ez a feligazitás akkor csak 
annyiban sikerült, hogy Boros urnák a szája 
valahol elakadt a Milike fején, de a másli, mint 
másli, egy fabatkát sem ért.

Es most ime odajutottak.
— Vagy tán haragszik?
— Miért? — kérdezte csöndesen, de igen 

szomorúan Mili.
— (’.sak . .. Úgy gondoltam . ..
— Téved . . . Inkább örülök és szivemből 

gratulálok előre is . . . Ön megnősül .. . Előre 
lép; halad ... Itt pedig mi vár rá ... a pen
zió, a dinnyeföld . ..

Sötét pirosság borította el az arcát, amint 
észrevette, hogy mit akar ismételni. Elfordult, 
kifelé indult, de a válla megremegett, látszott, 
hogy sir. Boros mellette termett:

’ - Miül...
Karja a leány derekához ért, villanyos ütés 

cikkázolt át rajta, most már nem gondolkozott 
többé. Felemelte a lehajtott könnyes arcot és 
belenézett azokba a csudásan meleg szemekbe. 
Ezek a sugarak, ah, ezek a sugarak igazán nem 
vezetnek messze. Az egész láthatár, amit úgy 
bcszegnek : szürke, egyhangú, munkás, küzdel
mes, dicsőségtelen élet, szerény rang, szűkös 
fizetés, nagy kötelességek s a végén csakugyan 
a penzió és a dinnyeföld.



vagyunk győiődv., hogy abban a nemes verseny
ben, amelyet a magyar urássionyok kifejtenek, 
mi, a mi lelkes magyar nőink is kivesiik ré«iü- 
ket és még a jövő év első napjaiban rendelnek 
mulatságot, vagy valamely jövedelmező estét.

— Figyel meztelen a postai csomagok cél
szerű csomagolása, helyes címzése stb. tárgyában. 
A karácsonyi és újévi rendkívüli csomagforgalom 
ideje alatt a küldeményeknek késedelem nélkül 
való kezelése csak úgy biztosítható, ha a közönség 
a csomagolásra és címzésre vonatkozó postai sza 
bályokat betartja.

Különösen szem előtt tartandók a következők :
1. Pénzt, ékszert, más tárgyakkal egybe cső 

magolni nem szabad.
2. Csomagolásra faláda, vesszőből font kosár, 

viaszos vagy tiszta közönséges vászon, kisebb ér 
tékü és csekélyebb súlyú tárgyaknál pedig erős 
csomagoló papír használandó.

Vászon vagy papirburkolattal biró csomagé 
kát, göb nélküli zsineggel többszörösen és jó szó 
rosan átkötni, a zsineg keresztezési pontjain pedig 
pecsétviaszszal kell lezárni.

A pecsételésnél vésett pecsétnyomó haszná
landó.

3. A címzésnél kiváló gond fordítandó a 
czimzett vezeték és keresztnevének, polgári állá 
sának vagy foglalkozásának és lakhelyének pontos 
kitételére.

A rendeltetési hely tüzetes jelzése (várme
gye) « ha ott posta nincs, az utolsó posta pontos 
éa olvasható feljegyzése szükséges.

4. A czimet magára a burkolatra kell Írni, 
de ha ez nem lehetséges, úgy a cim fatáblácskára, 
bőrdarabra vagy erős leinezpapirra Írandó, melyet 
tartósan a csomaghoz kell kötni.

A papírlapokra irt czimeket mindig egész 
terjedelmében kell a burkolatra felragasztani.

— Ax egéxzxég elómoztlltAxa a Kathrei- 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp- és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofeín) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely 6iilyos követ
kezményekkel járhat. A Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti o káros hatást, de jóltevö 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teijes ér
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind
azok, akik a Kathreinerdéle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel 
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren
deseit háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiány vznának. 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 ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Mint minden érben, ugv az idén is 
nagyértékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni

— Mili . .. édesem ...
A leány felriadt :
— Hallotta? Kopognak. Öt óra... Verik 

az ablakot...
A lecsukott zöld deszkákon csakugyan do- 

Ixdt valaki és besivitott a inadárfogó türelmet
len hangja:

— Jössz ?
A fiatal lány szelid megadással indult az 

ablak felé. Vége a kis kosztadó lány reményé
nek, felébredtünk ...

De Boros két karjával kapott utána, meg
ragadta és visszafordította arccal felé :

— Itt maradsz! Az enyém vagy. I’sztl
A leány most már boldogan simult hozzá. 

A könnye is eltűnt. Arca ragyogott s ujját fel
tartva most már pajkos cinkossággal mondta 
ő is: Pszt!

A vocator dobolt még egy sort, szólt is, 
aztán haragos, dobogó léptekkel eltávozott.

— A gyáva! — mondta útközben. Meg
szökött. Nem mert szembe nézni az élettel. . .

Azok odabenn összesimulva hallgatták a 
lépteit. Ment, egyre távolodott. Vitte magával 
a kilátást, az előmenetelt, rangot vagyont. S a 
mi helyette ittmaradt, csak egy hosszú, meleg 
ölelkezés. Csak ez .. . De hát, Istenem, mikor 
az ember még fiatal, meg akkor, mikor már 
nagyon öreg, azt mondja, hogy ez az egyetlen 
csak az, amiért érdemes lesz és érdemes volt 
élni. És e kijelentéséhez feltétlenül ragaszko
dik, bármiül vélekedett is különben amaz évek 
alatt, melyek e két határ közt lévő hézagot ki
töltötték. '

előfizetőit a Pesti Napló. Ez a kitűnően azerkesz- 
tett, élénk és tartalmas lap minden egyes alkalom
mal bámulatot és elragadtatást keltett ajáudék-al 
bumaíval előfizetői körében ■ ezek évről-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóiban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a PeBti Napló .Modern Magyar Festő
művészek" cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly 
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigiekot 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
ványszámol szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

— Előfizetési felhivAs. Mindenki olvassa 
,A Polgár" politikai napilapot. A Polgár megje
lenik mindennap reggel, vasárnap és ünnepnap után 
is rendkívül bő és gazdag tartalomban. A Polgár 
programmja a demokrácia, a radikális szabadéi- 
vilség, a szociális igazság. Hangja szabad s nyílt. 
A Polgár a legolcsóbb, igazi radikális, szókimondó, 
irodalmi színvonalon álló, tartalmas újság. Főszer 
kesztője Dr. Vdztonyi Vilmos 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 élénk 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 duiüs 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
nyörű kiállítású Naptárral ajándékozza meg őket. 
.A. Polgár Naptára1" 250—300 oldalon, művészi 
kiállításban, számos művészi képpel, legjobb Íróink 
elbeszéléseivel, költeményeivel és kareolataival fog 
megjelenni. .A Polgár Naptárát1" megkapja minden 
előfizető. A Polgár előfizetési árai, melyek ellenó 
ben a lapot házhoz szállítják : Egész évre 16 K, 
félévre 8 K, negyedévre 4 K, Egy hóra 1 K 40 f. 
Kiadóhivatal : Buaapest, VII. Eötvös utca 37. sz. 
1905. nov. 1 töl pedig VI. Nagymező utca 12. sz.

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

CSARNOK.
Néhány szó egy modern lányhoz.

— Egy bohó ifjú levele. —

Szándékosan használom a szokott megszólí
tás helyett c pontokat és holyesnek találom a ma 
gam szempontjából, mert mi tűrés tagadás: nem 
(ismerem a jóizlésalkotta illemszabályok idevágó 
paragrufusát. Értem azokat, amelyeket Te, a mo
dern lány, sajátoddá tettél.

Annyit azonban már én is tudok, hogy te 
gezve kell Írnom, mert most feifogástok szerint : 
az a divat. Comme il faut a modern világban.

Furcsának tűnik az fel mindenesetre egy 
„barbár- vagy jóakaró filozopter szemében, de a 
divat : divat.

Most azt is belátom persze, hogy kár volt 
ezeket itt leírni, mert Te, (nagy T) a te józan 
eszeddel bizonyára magad is rájöttél volna. Száz 
szónak is egy a vége, egyel azonban nem lehet 
eltagadni, hogy okos kis lány vagy te, hiába.

Hogyne! Tudod: mi illik, mi nem; tudod : 
mit szabad, mit lehet, mit kell és hogyan kell. 
Egyszóval méltán beillesz a modern lányok közé.

Egy a jelszavatok is : tlirtelni ! S bár csak 
egy szó, parány a jelszavak tömkelegében, — de 
sokat jolent és most divat. Illik is, szabad is, tér 
mészetednek kell is, kihasználod hát az alkalmat 
és élsz a természetadta jogokkal . . .

. . . Mennyire lehet nevetni ezeken a bohó 
fiukon. Milyen vakok szegények, ha szerelmesek 
és hogy ülnek tel minden bolondságnak.

Nevess, nevess! . . . Jól teszed; de vigyázz, 
mert utoljára más nevet majd. Nevet, hogy a köny 
is kicsordul a szeméből . . .

S légy óvatos, hogy úgy ne járj, mint az a 
szegény kis légy, melynek igen jól eshetett, hogy 
az égő gyertya körül repdes, kacérkodik lángj.i 
val, hol ide, hol oda tér ki a láng fuvallata elől, 
mig végre nagy merészségében egész közel ért a 
lánghoz és megperzselődött.

Hogy nevethetett most a gyertya; milyen 

kárörömmel mondhatta: „Előbb le gúnyoltál, te 
novettél, most én nevetlek, én gúnyollak.- S ne
vetett, kacagott, ahogy csak birt. . .

Vagy minek is Írtam ezt le?! Hisz te okos 
kis lány vagy ; tudod, mitől óvakodj és tudod azt 
is, hogy mikor. Mit te nálad bohó légy, gyertya
láng . . . Micsoda banalitás, mily unalmas mese.

Igazán irtózat. Egy modern lánynak mesével 
hozakodni elő. Ki hallott ilyet? Egy modern lány 
és mese. Te és mese. Milyen két ellentét!

S aztán minek neked mese, mikor itt a való. 
Minek ily tragikus kimenetelű példázat, mikor a 
te dirijeidnek jó a vége! . . .

De jó-e vájjon ? Dehogy is lehet azt tudni. 
Majd csak a simái. Ott, ott tudjuk meg . . .

Brrrr . . . Ugye rossz a halálra gondolni. Az 
ember szinte beleborzad . . .

— Ej no! Szamárság. Éljünk, mulassunk, 
mig itt az ideje, úgyis múlik minden. Hogy is 
van csak : Nem jő vissza, ami elmúlt. . .

Nem bizony. Sohasem jön vissza — még a 
fiatalságod sem.

Pedig ez a legnagyobb baj. Miért is nem le
het az ember örökké fiatal?! Olyan jó volna min
dig nevetni a bohó fiukon.

Hej ! Pedig egyszer csak elmúlik a fiatalság 
és majd ők fognak — nem nevetni, nem kacagni 
— csak mosolyogni: csöndesen, gúnyosan . . . De 
ez még jobban fáj.

Flirtelj, fiirtelj ! Am tartsd eszedben a légy 
meséjét. . .

Lehetsz bár százszor modern lány — félénk 
vagy, hiú vagy, mint a többi. Hódítani vágyói. 
Hódítani, hogy minden férfi előtted és csak előt
ted térdeljen.

Mert kétségtelen génié kell azokhoz, amit ti, 
modern lányok véghez visztek . . .

Jó Loinbroso, kár, hogy veröfenyes Itália a 
hazád s kár, hogy nem tudod, mi a módi erre 
mi felénk. Ha a jó öreg ösinerné viszonyainkat, 
tudná a helyzetet, bizonyára egy uj hipotézist ál
lítana fel a láugészt illetőleg és elnevezné: Hirt- 
genienek. — No e tárgyról magyarázhatna eleget.

Hanem ő ezt nem tudja, mi meg más dől 
gokkal vagyunk elfoglalva. Aztán mi élünk a Hirt 
korszakban, nem elemezzük hát.

Hogy is mondta csak Beksics: ,A boncolás 
a kiábrándulás kezdete.“

Dehogy is boncolnék a Hirtolést. Volna is jó 
dolgunk.

Te meg igen okos, lulokos vagy, azonnal 
észreveszed azt, örülsz neki és élsz elveidnek. — 
Éljen a Hirt, csak azért is éljen 1 S nevetsz to 
vább a szegény bohó fiukon . . .

Pedig tán nem is oly szegények. Talán te 
sem vagy tulboldog. S ne feledd, iuí van közel a 
túlokossághoz. Még egyszer mi is nevethetünk . . .

Vigyázz hát! — Hiába tudod: mi illik, mi 
nem, — hiába tudod: mit szabad, mit le 
hét, mit kell és hogyan kell, s légy bár százszor 
oly okos kis lány, én újra és újra csak azt mon
dom, hogy vigyázz és tartsd eszedben : a gyertya 
és a légy meséjét, mert még egyszer mi is nevet
hetünk, mi, a bohó ifjak ... Lárván.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József.
Kiadóhivatal! művezető: Lándai József.

Hirdetések.
Egy teljesen felszerelt kovács

mii hely, mely különösen gazda
ságoknak alkalmas, jutányosán 
megvehető BENDY JANOS-nál 
Nagymihályon.

Egy teljesen ej Keresztély-féle 
7 okt. zongora, esetleg részletfize- 
tétre is eladó. — Czim a kiadóban.

NÉVJEGYEK
és újévi üdvözlőkártyák a legcsinosabb ki
vitelben készülnek £andesman ÍB. köngv- 

és münyomdájában Jtaggmihátyban.
Ugyanott NAPTÁRAK az igoö. évre 

nagy választékban kaphatók.
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Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymiliályi kir. járási Íróság, mint telek 
könyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy Out 
frennd Márk kassai czég végrehajtatónak Beukő 
Oyörgyné szül. Moszkály Anna végrehajtást szen
vedő elleni 2150 kor. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a nagyinihályi kir. jbiróság 
területén lévő, a petróezi 10-ik számú tjkvben A. 
I. 327 463. 519. 561. 629. 664. 813.(876—877) 
953. 1013. 1104. 1223. 1300. 1361-1461 hrszám 
alatt közös legelő illetőséggel együtt felvett s B. 2. 
sorszám alatt Moszkály Anna férj. Beukő Oyörgy- 
né nevén álló kiilsöségekbeli 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 Petrócz község 
birájának házánál megtartandó nyilvános árveré- | 
són 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 £ jel
zett árfolyammal számitott és az 1881. évi nov. 
1 én 3333. sz. a. kelt iginin. rendelet 8. §-ában ki 
jelölt óvadékképes élték papírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. §. értől 
méhen a bánatpénznek a bíróságnál előleg* •« elhe 
lyeséséről kiállított szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni.

Kelt NagyraiIiáiyon, 1905. november hó 8 án, 
a kir. jbíróság tkvi hivatala.

Garbinszky, kir. albiró.

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.
» 1904. » > uradalmi 44 kr.

Sóstói, Kövidinka, Risling, Mustos fehér,
Burgundi Schiller, Kadarka literje 40 kr.
Sóstói Karbenet > 50 kr.
Hegyaljai 1904. évi » 50, 60 és 89 kr.
Beregszászi nagyban hordókban 22 kr.
Sóstói » » 26 kr.
Nagy raktárt tartok régi hegyaljai, szamorodni 
és gyógyborokban, likőr, rum, szilvórium kü
lönlegességekben stb.

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

Kösxtenbnum Mór
bornagykeretikedö.

Bor eladás.
Méltóságos Gróf Sztáray Sándor 

ur vinnai termésű Herbaiba hegyi '

BORAIT
a n. é. közönség részére eladásra bocaájtom.

ÁRAK:

tisztelettel

1905. évi hordónként nagyban literje 36 kr.
1905. évi a helyiségemben ff 50 kr.
1905. évi házhoz hordva n 44 kr.
1904. évi Vinnai gyöngy ff 60 kr.
1903. évi Gyógybor ff 80 kr.

A nagyérdemű közönség pártfogását kéri

HÖNIG HERMÁN
vendéglős.

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 
» világ miudu szóbeszéde s tar 
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly cselt 
(lesen és biztosan hat. hogy azt 
feleség, testvér, avagy győrinek 
egyaránt, az ivónak tudta nőikül 
adhatja és az illető mégcsak nem 
is sejti, mi okozta javulását

COZA a esa'ádok ezreit béki- 
tette ki ismét, sok sok ezer f-'-rtít 
a szégyen és becstelenségtől meg 
mentett, kik később józan polgá 
rok és ügyes üzletemberek lettek

Az intézet, mely a COZAPuR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij ós kö tség 
mentesen küld, hogy így bárki is meggyőződben- 
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész 
ségro teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 497. sz.
Vágja ki ezen szelvényt 

éa küldje még ina az inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
nienteaiten<i<»k).

COZA I NSTITUTE
(l>ept 497.)

62, Chancery L&ne. 
London, Anglia.

Aki kitűnő teát óhajt, 
Aki gyengélkedő, 
Aki vérszegény, 
Aki álmatlan,
Aki kövér,
Aki sovány, 

de különösen aki egészséges, ne mu
lassza el saját érdekében a kitűnő 
hatásúnak elismert valódi angol 

IDEÁL RUM 
különlegességet használni.

1. liter ára. 2 korona.
Kapható

BUCSINSZKY LAJOS üzletében
Nagymihályon.

Hirdetmény.
Gróf Andrássy Gyula hitbizományához 

tartozó, a Bodrog folyón létező szöllőskei hid 
vámszedési joga 1906. év április hó 1-től kez- 
dődőlcg 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 Daubner Sándor uradalmi 
számtarló címére Tőkctcrebesre küldendők.

Tőketcrebes, 1905. december 9.
Malonyay Ferenoz

jÓMágigMgatő.

Saját termésá

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

W1DDER BÉLA.

Vezérszó: Mindon darab szappan a Scliiclit névvel, 
tiszta és ment káros alkatrészektől. ==

Schichl-szappan!
(Szarvas vagy kulcsszappan) 

a legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
minden ruhanemű és 
mosási módszel’ részére

EICHENBAUM LIPÓT
BTTTOIR-.ÁJEeTTIZ.Á.Z-A.

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca 36. (Saját ház.)

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel 
értesíteni, hogy üzletemet a Csop-féle házból a Kossuth Lajos- 
utcán újonnan épült saját házamba helyeztem át.

Bútorokat vásárolni szándékozó n. é. közönséget van 
szerencsém tisztelettel meghívni

BUTORRAKTÁRAIM
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú 
barokk, ó-német, seoessióa és egyéb másnemű stilszerű bú
torok a legkényesebb Ízlésnek is teljesen megfelelőleg csinos 
és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Raktáraimban csakis jó és szolid minőségű és bárminő 
kívánalomnak megfelelő iztéstcljcs áruk vannak, miért is ké
rem a n. é. közönség bizalmát és szives támogatását.

25.000 koronát fizet Schioht György cég
Aussigban, a ki bebizonyítja, hogy szappana 
a BSchicht“ névvel káros keveréket tartalmaz.

íButor renoválások ggotsan és pontosan eszközöltetnek.



• Legelőnyösebb bevásárlási forrás ! •

Van szerencsém a n. é. közönség szives figyelmébe 
njánlaui dúsan felszerelt W

í Uh >
•

li fűszer es csemege
f üzletemet, melynek modern fölszerelése folytán minden

nemű főszer-cikkek, valódi angol teasiitemények, orosz tea pr
és valódi angol rumok, továbbá mindenféle conservált hal- s*. :a neműek, bel- és külföldi cognac, likőr, pezsgő, befőtt, can- 1
dirozott gyümölcs és a legkitűnőbb bel- és külföldi sajt o- 1
kapható.

j JCaráesottgfák, hozzávaló díszek és ezukorkák.M • a Heller-féle bonbonok egyedüli raktára, ►. •3•
karácsonyt és újévi ajándékoknak al-
kai inas ezukorkák díszes dobozokban. p.

« JKinden csütörtökön friss balatoni fogas.
p 1

5■2 Kiváló tisztelettel <1

i BjA.LA.ZS Z-. -A- T O S ®
fUsssr-, csemege- ée dlssmü-árn kereskedő pr

NAGYMIHÁLY.

L± Carlsbadi torta ostyák, angol Cakes. •

■

Tisztelettel van szerencséin a n. é. vevőközönség szi
ves figyelmét felhívni a legújabb kivitelű, alkalmas 
és czélszerü

C karácsonyi ajándék ® 
tárgyaimra, melyek ez idén a szokottnál sokkal nagyobb 
választékban a lehető legváltozatosabb kivitelben vannak 
raktáron.

Feltűnést keltő cliina és oxidált ezüst tárgyak, üveg, 
majolika és bronz dísztárgyak, -teakészletek, jnpáni cikkek. 
Piliseit dobozok, fényképalbumok, bőráruk, titazókészletek, 
szoba- és faldiszek, gyermek játékok óriási választékban.

------------ Jlraim a lehető legmérsékeltebbek. =====

A n. é. vevöközötiség szives támogatását kérve, 
teljes tisztelettel

MHÁNDLER MIKSA.
Pontos, szolid kiszolgálás. Kényelmes esteli bevásárlás

Este 10 óráig nyitva, fényes villanyvilágítás mellett.

I

1 „HATTYÚ" Nagy Gőziiiosó-Intézet. i $ Üzletmegnyitás, 
n--------------- --------

11
Ln
11 J

U Vnn szerencséin NairyiniliAty és vidéke rí■ Tisztelettel van szerencsénk Nagymihály és vidéke nagyérdemű közön- ■ |U nagyérdemű közönségét tisztelettől értesíteni. i
ségét értesíteni, hogy Nagymihályon (Laborczszög) . gy a mai kor igényeinek tel- u hogy Nagymihályon Kossuth Lajos-utca 40. u1 jesen megfelelő

a,rnerilza.i mód-szerű. 1 RJszáni alatt egy li
1 n röfós, férfi- és női-divat, il 

n
Gőzmosó-intézetet ■ Ulkész női felső- és alsó-ruha iJ 

n■
nyitottunk, a hol szakszerű kezelés mellett, minden a fehérneműekre nézve káros

■ W ÁRUHÁZÁT• n fii
11 tisztító és fehérítő szerek mellőzésével, ingek, gallérok, kézelők és mindennemű 1 In Li rí1 fehérneműek tisztítását elvállaljuk s azoknak legtisztább és legfinomabb kivitelé- 1 1 n MkIöii in ;g megjegyzem, hogy tlíhiii IJ 
n1 ről gondoskodunk. 1 In felszerelt raktárain, vabmiiit legjobb és lég i rí— 8gg gallér tisztítása 4 fillér. Sgg pár kézelő 8 fillér. — n olcsóbb áruimmal k‘*|»es leszek a n. é. vevő n■ A nagyérdemű közönség szives támogatását kérve, vagyunk ■ lr közönség minden igényéit kielégíteni, aján 

n lom magam b. esés jóindulatukba és vagyoki kiváló tisztelettel 1 yl kiváló tisztelettel □ 
n1 BLAU TESTVÉREK 1 N BURGER MIKSA. Ln 
rí

a .HATTYÚ, nagy gőzmosó intézet tulajdonosai. fj. Női ruhák mér ók nzorint is niegr<*nde!liniők

p
JYtosó- és JFéngesitő-Dntézet.

Van szerencsém Nagymihály és vidéke nagyérdemű 
közönségét tisztelettel értesíteni, miszerint Nagymihályban 
Sulyovszlcy utca 7. >zám alatt egy a mai kor igényeinek 
teljesen megfelelő

mosó- és fényesítő 
intézetet

p

kiváló tisztelettel

Markovics János 
mosó es fenyesitö intézet.

nyitottam, ahol szakszerű kezelés mellett mindennemű fehér- 
neműek 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

MEGNYÍLT
W* a hires magyar alföldi Gémes-féle

házi kenyér sütöde !
Van szerencsénk a t. közönség tudomására adni, miszerint 

a már Magyarország legtöbb városaiban általunk felállított minta
szerű berendezéssel Nagymihályban is

MT alföld.!

házi kenyér sütődét 
állítunk fel. Hírneves házi kenyerünk, mely több bel- és külföldi 
élelmezési kiállitáson a legnagyobb dijakkal, nagy aranyéremmel 
és több rendbeli disz oklevelekkel lett kitüntetve, különös tisztaság
gal, háziasán alföldi asszonyok által készíttetjük, melyről a 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. Landesman II. könyvnyomdáiéban


