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Az uj esztendő pirkadó hajnala előtereli 

sugarait fényesen, ragyogón, telve a re
ménység káprázatos színeivel. Elborítja egy 
elmúlt év sötétségét, elborítja a fény árnyé
kos fátyolával a múlt keserűségeit, amelye
ket felszínre vetett az élet. Minden szenve
dését beletemeti, elmeriti önmagában a má
sik reménynyel teli életért. És igy megy ez 
minden múlt és jövőbeli idő-tér között. 
Egyik perez kiélvezi vagy átszenvedi az ő 
rövid életét, hogy helyet engedjen egy jövő 
perc kínjainak vagy gyönyöreinek. Órák te
metkeznek el a múlt örvényébe, napok, hó
napok, esztendők, évtizedek múlnak el anél
kül, hogy változás, avagy kizökkenés állana 
be az élet rendjében. A Párkák egyre per
getik, pergetik és ollózzák á fonalat és mi 
igy éljük át a földi életet. Leszünk, hogy 
elmenjünk és talán újból ébredünk, hogy 
ismét legyünk.

Órák sietnek, hónapok tűnnek és mi 
ismét egy uj év kapuja előtt állunk. És kí
váncsian tekintjük, mi rejlik mögötte ? Mi, 
öregebbek, kik minden uj évvel csak újabb 
csalódásokat értünk, már rá sem néznénk 
a tizenkétpántos kapura, hidegen mennénk 
el mellette, ha egy mosolygó kis gyermek 
— a remény — nem biztatna, hogy az uj 
év talán külömb lesz idősebb testvérénél, 
melyet bizony könyezetlenül temettünk el.

És a szegény ember szivében uj re
mény fogamzik, és helyesen, mert a remény

TARCZA.
Ébredés.

Megcsalt a szivem dobogása,
Midőn először láttalak.
Lehet, szemed sugára vett meg,
Lehet, pirosló ajakad . ..
— De én másnak gondoltalak!
Azt hittem, az vagy, akit én itt 
Lelkemben már rég hordozok;
Kit — rám mosolygó kék szemével — 
Szivem százszor megálmodott,
S meglelni tán sohasem fogok I
Az volt, övé minden vonásod,
Szemed sugara is az, az.
Mégis — oh, hogy most ébred csak !
Kél ajkamon késő panasz :
Hogy mégse, mégse te vagy az!
Mit tudom én, hogy mi hiányzik,
Tán egy sugár a sziveden;
Egy semmiség, mit meg se lát más,
De mit nem pótol én nekem :
A menyország gyönyöre sem I
. . . Megcsalt a szivem dobogása, 
Midőn először láttalak.
Lehet, szemed sugára vett meg,
Lehet, pirosló ajakad ...
— De én másnak gondoltalak I

Stuholctka Mihály. 

az élet tápláléka. És nincs talán érezni tudó 
ember, kit az ó-év koporsójánál s az újnak 
bölcsőjénél valami sajátságos, kimondhatlan 
sejtelem nem borzongani át, ha elgondolja, 
hogy a múlandóság keze életünk faj iról is
mét letört egy lombot, s talán holnap sí
runkra tűzi; ha megfontolja, hogy az idő 
homokóráján egy lefutó fövényszemecske is 
annyit ér, mint maga az Isten — mert min
den perc által magát az Istent lehet meg
nyerni, vagy elveszíteni; na eszébe jut: hány 
ismerőst, rokont, barátot, testvért ragadott 
el a halál csak a múlt évben is; ha azon 
tűnődik : ki tudja, mit hoz a jövő? Üdvöt-e, 
vagy átkot? békét-e, vagy háborút?! . . .

Oh, e gondolatok, a letűnt boldogság 
emléke és a jövő titkairól való merengés 
— — a jégszivet is fotró könyekben ké
pesek felolvasztani, mint ahogy a kén elő
segíti az ércek olvadását A megindulás ün
nepélyes perce, fogékony pillanata : minden 
újév napja, kezdete. Valamint a venyige har
matot könyez, ha megnietszik s később, ha 
a seb már beforrt, a har natból lesznek rajta 
a lombok és fürtök: ujy az igazi megha
tottság könyeiből is bo.nos erények, illatos 
aranvgerezdek fala<W.-

S erre figyelmeztet minket a nemze
tek nagy Apostola is: „Vigyázzatok atyám
fiái, hogy óvatosan éljetek, nem úgy mint esz
telenek, hanem mint bölcsek, megváltván az időt.“ 
Efcz. 5. 15—16. Igen. Mert nyolc nappal 
ezelőtt a kis Jézus születését ünnepeltük; 
ma pedig egy másik kisded születésének haj

Csobánka Péter újéve.
Az én derék pajtásom, Csobánka Péter fe

lette babonás ember volt. Hitt az égi jelekben, 
kiolvasta a felhők formájából a jövendőt; bal 
lábával a világért sem kelt volna fel, ha pap
pal vagy vénasszonvnyal találkozott, elfordult 
és varázsmondásokat mormogott. Tisztelte a ja
vasasszonyokat és többre becsülte Sárát, a vá
ros muzsikus cigányának anyját és komaasszo
nyát bármely tudósnál. Valahányszor valamibe 
fogott az én Csobánka Péter barátom, mindig 
felkereste Sára asszonyt, aki rendszerint a pá
linkás üveg mellett Qlve fogadta e kitűnő >kund- 
schaft<-ját. És Sára asszony előszedte az ódon 
piszkos kártyacsomót, a Piatnikok szárnypró
bálgatásnak eme zsenge eredményét, egymás 
mellé rakta a disznókat és a királyokat s meg
mondott Csobánkának mindent, amit egy forint 
és ötven krajcárért lehet. Azt meg kell adni, 
hogy a vén Sára ügyes asszony volt. Az első 
pillantásra tisztában volt vele, micsoda em
berrel van dolga és nagyjában megsejtette, mi
csoda jövendőmondásra van szükség. Sára plety
kás némber is volt, ösmerte a városka összes 
cselédeit, akik aja-bajukkal felkeresték a ja
vasasszonyt, aki tudós asszony hírében is ál
lott egyébként és ezektől sok mindent megtu
dott. S ismervén a város lakóinak életviszo
nyait, könnyű volt a gyorseszü cigányasszony
nak a helyzethez illő hazugságokat a piszkos 
kártyákból kiolvasni. I j esztendő előtt két nap-

Ltpunk mai száma 4 oldalra terjed. 

nala virradt ránk. Avagy mihez hasonlíthat
nám inkább a ma született uj esztendőt, 
mint egy kedves, mosolygó gyermekhez, ki 
anyjának — Krunosnak — a koros időnek 
ölén játszadozva, kezecskéiben tartja remé
nyünk íeselő bimbóit, vágyaink pirosló na
rancsait, melyek a meghalt és eltemetett ó- 
évnek sirhantján fakadtak és fejlődtek ki ? 
Ámde, mig a kis Jézus azért jött a világra, 
hogy bennünket megváltson, — az uj esz
tendő azért született, hogy mi váltsuk meg 
öt, mint szt. Pál az idézett versben mondja: 
„megváltván az időt /“ Csak igy lehet az idő 
üdvösség ideje, igy lehet az uj év boldog uj 
esztendő.

De hogyan ? Hát csakugyan igaz volna, 
hogy az emberek nem törődnek az idő meg
váltásával ? Igaz volna, hogy senki sem be
csüli, senki sem szereti e drága, gyönyörű 
kisdedet, kivel a mennyei irgalom a mai 
ünnep képében megajándékozd a föld né
pét? Igaz volna, hogy számtalanok mit sem 
tesznek az idő megváltásáért, vagy amit 
tesznek, az nekiek inkább kárhozatot hoz? 
Fájdalom, úgy van ! ügy látszik, az idő egy 
közellenség, ki ellen az egész világ össze-

az időt rászedjük, megcsaljuk; és oh 1 leg
boldogabbak azok, kiknek legjobban sikerül 
őt meglopni s nem érezik unalmas hosszú
ságát. Az a drága kincs, melylyel a minden
ható Isten bennünket megajándékoz, — fá
rasztó súlyos teher ránk nézve; életünk, üd
vünk, reményünk leghathatósabb eszközét, 

pal Csobánka Péter hivatalos volt a városgazda 
pincéjébe, ahol is kelleténél többet szedett be 
azon nevezetes nedűből, amely Noé apánknak 
is galibát okozott vala. Jeles barátunk egy gaz
datiszthez éppenséggel nem méltó léptekkel 
tért meg rideg legénylakására és ágyba dűlt. 
A felső hatalmak ugv akarták, hogy a részeg 
Csobánkának csodálatos álma legyen. Megjelent 
előtte ükanvja, néhai Csobánka Péterné, aki 
négy férjét siratott el a múlt század első felé
ben és megjósolta harmadik férjétől való édes 
ükunokájának, hogy még ebben az uj eszten
dőben meg fog párosodni.

— De csak olyan asszonyt végy el Péter, 
szólt az ükanva szelleme, aki túl nem él té
ged. Lásd, én négy férjet temettem el. Sokkal 
jobb, ha te temeted el az asszonyt, mint ő téged.

Eme bölcs intelem után eltűnt dicsőül 
ükanvja szelleme és Csobánka Péter felébredt. 
Meghányván-vetvén a csodálatos álmot, hajnali 
öt órakor felöltözött és elrohant Sára asszony
hoz. Annyira izgatta a csodálatra méltó láto- 
mány, hogy rögtönösen meg akarta tudni, mi
képpen vélekedik az esetről a jövőbe látó bölcs 
némber. — Sára asszonyt már ébren találta. 
Éppen a harmadik kupicát hajtotta le, midőn 
Csobánka barátom berontott hozzá s elmondta 
neki a csodálatos álmot.

— Nagyon különös, mormogta az agg hölgy 
s megsimogatta sörtés állát. No majd meglá
tom, mit mond a kártya.

S a kártya azt mondta, hogy azt a nőt



az időt, ahelyett, hogy kamatoztatnék, he- 
vertetjük, könnyelműen eltékozoljuk, avagy 
semmitérö, hiú, oktalan és esztelen uton- 
módon elpocsékoljuk. Pedig az idő, ha egy
szer elmúlt, soha vissza nem tér. Három ok 
teszi az időt becsessé minden okos ember 
előtt. T. i.: mily hasznot hajt, mily keve
set bírhatunk belőle és mily kipótolhatlan, 
ha egyszer elveszett. Az igen rövid emberi 
életben, ha valamely tárgynak valódi érté
két akarjuk megítélni, e három szempontot 
kell szemügyre venni.

S most kérdem: mi hasznosabb az idő
nél, mely az örökélet ára? Mi rövidebb a 
szárnyas időnél és mi helyrehozhatlanabb, 
mint az idő, ha egyszer eltűnik ? ... A va
gyon, a becsület, pénz, emberi kegy még 
visszaszerezhet ők, de a haszontalanul eltöl
tött pillanatok, melyekkel megannyi neme
set, jót. hasznosat pazaroltunk el, soha-soha. 
Úgy vagyunk az élet pillanataival, mint a 
halállal: meghalni csak egyszer lehet, élni 
is csak egyszer ebben, vagy abban a pilla
natban, mindegy, az többé nem tér vissza ; 
és igy minden eltékozolt perc egy bizonyos 
holt pont lesz az örökkévalóságban, soha 
sem iog az megváltozni, örökké ugyanaz 
marad . . . Mily vakság tehát azon töpren- 
kedni, mikép fecséreljük el az időt, mely 
visszahozhatlan, s mely oly gyorsan repül 
a mérhetetlenség örvényébe! . . .

Használjuk lel tehát „váltsuk he. az idöt“ 
okosan, alaposan, hisz oly kevés, oly rövid 
perceneteket bírunk belőle, hogy csak mi
dőn már saját sírunk előtt állunk, vesszük 
észre, jut eszünkbe, hogy még alig éltünk. 
Ne hasonlítson életünk a puszták csalfa déli
bábjához, mely messziről festői tájakat rin
gat és közelről csak üres levegő; de ne ha
sonlítson az elszáfló fűstliöf'sém, melyet a 
gyermek markába akar szorítani és nem tud. 
Használjuk úgy, hogy életünk üres ne ma
radjon. A haza, az emberszeretet lángja vi
lágítsa be előttünk az életnek útját. Huma- 
nismus, hazaszeretet, igaz eszménye a val
lásos kultusz parancsainak hassa át keblün
ket, azzal a biztos reménynyel, hogy e jel

veszi el Csobánka feleségül, aki uj év napján 
legelsőnek megy el mellette.

Csobánka Péter izgatottan távozott a ci
gányok viskójából. Szentül hitte, amit Sára asz- 
szony mondott neki. A házasság gondolatát már 
régóta forgatta harminchat esztendős fejében, 
de nem tudott ügyesen forgolódni a nők kö
rül s rendszerint, amikorra elhatározta magát, 
hogy valamelyik hölgygyei foglalkozni fog, azt 
már lefoglalta nálánál sokkal élelmesebb legény.

Szilveszter estéjén csak tizenegy óráig ma
radt fenn Csobánka Péter. Ejfél előtt ment haza, 
nehogy az éjszaka folyamán találkozzék azzal 
a nővel, akit a sors feleségéül szemelt ki. Mert 
éjszaka az ember sok olyan nővel találkozha- 
tik, akik nem valók feleségnek.

S uj év reggelén felkelvén és megmosd
ván, kopogtattak Csobánka Péter ajtaján.

— Ki az? — kérdezte.
— Én vagyok, Sulyokné.
özvegy Sulyokné, a negyven tavaszt lá

tott magányos nő volt Csobánka barátunk házi
asszonya. Boldog uj évet akart kívánni Cso- 
bánkáuak. Ellenben Csobánka megrémült. Hát 
Sulyokné?! Ez legyen az a nő, akit a 
lentőségteljes napon először megpillant? Nem, 
inkább a halál. S szinte gorombán kiáltott ki:

— Boldog uj évet, nagysád! Nem lehet 
bejönni.

— Ja igen; meg nem tetszett felöltöz
ködni. Majd később bejövök.

— Később sem lehet, — hallatszott ki a 
szobából. 

ben győzni fogunk. Az egoista földi bol
dogság csak futó árny, melyet az időpa
zarló önámitás lopva vet izzó homlokunkra, 
s csak azon pillanat marad örökre a mienk, 
melyet az altruizmus illatos mezején hatva, 
alkotva, a köznek használva, emberi igaz 
hivatásunk méltóságával betöltöttünk.

Szivvel-lélekkel kívánjuk az emberiség
nek, minden igaz magyarnak azt a boldog 
uj esztendőt . . . Demeter Jánoe.

Olvasóinkhoz!
Lapunk a következő újévtől kezdődő- 

, 'ég XI. évfolyamába lép. Tizenegy év óta 
szolgálja liiven és lelkiismeretesen városunk 
és vidékének köztigyeit, jövőben is előbbi 
programmunkhoz híven egész lelkesedéssel 
szándékozik a közérdeket szolgálni, hazafi- 
ságot, műveltséget, anyagi és szellemi kul
túrát terjeszteni s előmozditani.

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

Helyi ügyeink istápolása, azoknak fel
színen tarlósa 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
désünk. 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 tái. gatást se vonja meg tőlünk, lé
vén az egyik feltétele annak, hogy kötele- 
zettség*  IV L i jjU ■ • -’- K^."’|ik eleget, tenni.

Meg vagyunk , győződve, hogy tö
rekvéseink mellett, kérelmünk nem marad 
pusztában elhangzott szó.

Dr. Kállai József.

Előfizetési fellxi-’T-á.s.
Január hő Í vd uj előfizetés nyílik lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek

— De már hogyne lehetne, fortyant fel 
Sulyokné. Az én szobám, az én lakásom, akkor 
jövök-megvek, amikor nekem tetszik.

— Mégsem lehet!
— Hallja maga Csobánka ur! Hogy be

szél maga velem ? Micsoda titkot őrizget az én 
szobámban ? Micsoda bűnt ? Azért is bemegyek.

S döngetni kezdte az ajtót.
— Nyissa ki, mert betöröm !
— Nem nyitom, felelte dacosan.
— Nem nyitja? Nohát tudja meg az ur, 

hogy két hét múlva mehet. Felmondok ma
gának. Most pedig nyissa ki az ajtót, mert 
rendőrt hívok Tudni akarok mindent. Látni 
akarom, kit rejteget maga az én tiszta házamban.

A nagy lármára összegyűlt a ház népe 
Sulyokné lakása előtt. S beszólt Fütykös Bálint 
a gordoukahangu cipészmester is, alii Sulyokné 
mellett lakott.

— Majd hozok egy baltát, kérem, azzal 
betöröm az ajtót.

Csobánka belátta, hogy nincs vesztegetni 
való idő. S semhogy Sulyoknál lássa még újév 
napján elsőnek, inkább kiugrott az ablakon. A 

a kalapját a
szekrényben felejtette, a cipőjét pedig 

megfordítva vette fel. S a megfordított, cipők 
keservesen nyomták Csobánka barátunk tyúk
szemeit. Csobánka a városház felé rontott. Ott 
lakott barátja, a rendőrkapitány, aki szintén le
gényember volt. De Csobánka tervez ... Az első 
utcasaroknál szembejött vele a szomszéd sza
tócs szurtos cselédje. Csobánka visszafordult és 

nagy je- I gallérját az utcán gombolta be, 
! nagy

előfizetésük deczenibe r hó végével lejárt, hogy az elő
fizetési megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő- 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Boldog újévet kívánunk tisztelt 

olvasóinknak és munkatársainknak.
— Kinevezés. A kereskedelmi miniszter 

Prrizina Alfréd főmérnököt a zemplénvArmogyei 
kir. államépitészeti hivatal főnökévé kinevezte.

— Lelkészt kinevezés. Hrcsdk Gyula mun- 
kácsegyliázmegyei püspök Csurgovich György sza 
lóki lelkészt Sáiuogyra, Kope.say Antal mármaros 
szigeti segédlelkészt Szalukra, Mitró György bőd 
rogolaezii lelkészt Bodzásujlakra és /*ribits  Gyula 
goi nyesi lelkészt Velejlére lelkészekké nevezte ki, 
illetve Áthelyezte.

— VJ jiiispáni titkár. A belügyi tninisz 
tor Dr. Konrz Endre belügyminiszteri szAmellen 
őrt miniszteri segédlbgalmazóvA nevezte ki és öt 
töispAni titkári minőségben ZeniplónvArinegye fő 
ispánjához osztotta be.

— Áthelyezés. Staut József főispAni titkár 
saját kérelme folytán a belügyi miniszteriuinlioz 
lett szolgálattételre berendelve. Távozását nagy 
számú barátai és ismerősei őszintén sajnálják.

— Ipartestületi bál. A nagymibályi ipar 
testület zászlóalapja javára 11KHI. évi február hó 
3 áll a Barnai szálló termeiben táncestélyt rendez, 
amelyre a meghívók legközelebb ki fognak bo
csáttatni.

— A topolyánl gör. kath. templom. 
tetőzetét és tornyait az idő bizony annyira meg 
viselte, hogy azok alapos renoválására égető szük
ség merült fel. A pnroeliialis épület tatarozása pe 
dig szintén szükségessé vált és a hívek Sztáray 
Sándor gróf az egyház patronusához fordultak, hogy 
a munkálatokat eszközöltesse. A gróf a kérelem 
folytán készséggel ideget lett a topolyának kén I 
mének és az összes tatarozási és renoválás: mun
kálatokat saját költségén végeztette. A iibk'l-aég 
a patronusnak az egyház iránt tanúsított jóindu 
latéért és bőkezűségéért ez utón is hálásan meg 
emlékezik.

- Pályázat közgyámi állásra. A gál 
szűcsi járás föszolgabirája a Tőketerebes nagyköz
ségnél szervezeti közgyámi állásra pályázatot hir
det, melyek e hó 31 óig benyújtandók.

szembetalálta magát Csipinszky Klotild kisasz- 
szonynyal, a világ egyik legfullánkosabb nyelvű 
vén leányával. A kisasszony mosolyra nyitotta 
száját, billentett a fejével, üdvözölni akarván 
Csobánka urat. S Csobánka, mint a sebzett bika 
bőszülten rohant át az utca túlsó oldalára.

— Ezt megkeserülöd, sziszegte Csipinszky 
kisasszony.

S már másnap tele volt a város azzal a 
hírrel, hogy az én Csobánka barátom megőrült, 
kalap nélkül, rendezetlen ruházatban szalad
gált az utcákon.

De ne vágjunk elébe az eseményeknek. A 
városház előtt Csobánka Péter találkozott leg
jobb barátjának feleségével, a szép Czirókyné- 
val, akihez az uj esztendei ebédre is hivatalos 
volt. Gorombán kikerülte s a szép asszony sér
tődötten kiáltotta utána :

— Aki az utcán nem ismer, azt házamnál 
sem akarom ismerni.

— Végem van — nyögött a szerencsétlen 
Csobánka, aki köré időközben egész tömeg ve
rődött össze.

S Csobánka tovább rohant, a kiváncsi utca 
népe utána A véletlen ugv akarta, hogy csupa 
öreg, csúf nő jöjjön vele szembe és Csobánka 
mindegyik elől rémülten menekült. így szágul
dott kereszlül-kasul a városon, végre is sike
rült őt elcsípni az önkéntes mentőknek, akik 
az én szegény Csobánka barátomat elvitték a 
kórházba. Sárdy Kálmán.



— Pásztorjáték. A nagymihályi Áll. iskola 
rom. kalh. tanulói Oppitz Sándor plébános s Kntizzl 
Emil tanító vezetése mellett december hó 25. és 
26-án pásztorjátékot adtak elő. Az igen szépen lá
togatott estén színre került az ugyancsak Oppitz 
Sándor által megirt „A pogány megtérése- cimü 
pásztorjáték. Hogy miként szolgálhat főcél: a 
vallás erkölcsös oktatás mellett a magyarosodás szent 
ügyének is az ily megható s fönséges előadás, bi 
zonysága a két estén jelen volt közönség ; öröm 
volt látni a jobbára tót anyanyelvű gyermekek 
ajkán az édes magyar szót, köny tolult szemeinkbe, 
midőn láttuk, hogy a dalab főszereplője Kajusz, 
kit Rtpiczky Mihály VI. oszt, tanuló személyesített, 
oly szívhez szóló s mélyen átérzett drámai alaki 
tást nyújt, itt láttuk, hogy e gyermek atyjának, 
ki mellesleg szólva egy betűt sem ért magyarul, 
mint hullottak a boldogság könnyei. — Az összes 
közreműködők kitünően feleltek meg szerepeiknek 
és kiválóan kellemes, fülbemászó volt a vegyes 
kar által precizitással előadott pásztorének. Igen 
szépek a dekorációk, ezeket is Oppitz Sándor finom 
müizlése állította egybe. A fényesen sikerűit estét 
még egy harmadik 1906. évi január 1-én követi, 
s erre fölhívjuk a közönség érdeklődését.

— Eljegyzés. lfj. Bucsinszky Lajos elje
gyezte karácsony másod napján Kdupdr Giziké 
kisasszonyt Barancson.

— Uj telekkönyvi hatónAg. Az igazság 
ügyi miuiszter a törvényhozás utólagos jóváhagyó 
sának reményébeu a szlropkói kir. járásbíróságot 
telekkönyvi hatáskörrel ruházta fel. A hoinonnai 
kir. járásbíróságtól most szállítják át az összes a 
sztropköi járásra vonatkozó telekkönyvi irato 
kát, úgy hogy újévkor már működését fogja meg 
kezdhetni az uj telekkönyvi hatóság.

— Alapítvány. Néhai Spiegel Bern át em 
lékezetére annak özvegye a nagymihályi izr. hit 
községnél egy 2500 koronás alapítványt létesített. 
Az alapítvány kamatai Spiegel Bernát halálának 
évfordulóján szegény hitközségi tagok között fog
nak szétosztatni.

— Értesítés, Az áll. iskolai tanulók által 
előadott Pásztorjáték iránt érdeklődő nagyérdemű 
közönség értesittetik, hogy a december 31 re hir
detett előadás közbejött akadályok miatt elmaradt; 
azonban a január 1 re hirdetett előadás minden kö
rülmények közt meg lesz tartva. A rendezőség.

— Kirabolt községi pénztár. Karászna 
község bírójánál folyó hó 2^-én karácsony napján, 
midőn a bíró és házbelijei isteni tiszteletre a vá 
rosta bejöttek, valaki a községházába lopódzott, 
és feltörvén a lalu ládáját, abból 254 kor. kész 
pénzt ellopott. A megindított nyomozat soráu a let 
tes Brunyo János mocsári lakos személyében ki 
lett derítve és lopás büntette miatt a kir. járásbi 
rósághoz bekísérve.

— Anyakönyvi statisztika. A nagy mi 
hályi anyakönyvi kerületben az elmúlt november 
havában 31 születés, 11 házasságkötés és 19 ha 
láleset lett bejelentve. Szaporodás tehát 12 lélek 
bői áll.

— A Laboré befagyott. A tartós hideg 
folytán a Laboré vize befagyott, úgy hogy kor 
csolyázni is lehet a jégen. Attól kell azonban tar 
tani, hogy a mulatságnak mihamar vége lesz, mi 
után pár nap óta az idő megenyhült és olvadozni 
kezd a jég.

— Dőkus Gyula diszpolgársága. Gál 
szécs város képviselőtestülete f. hó 22 én tartott 
gyűlésén Dókus Gyula alispánt elévülbetlen érdé 
mei elismeréséül Gálszécs város díszpolgárává vá 
lasztotta mog.

— Esküvő'. Mérhay Gusztáv urad, gazda
tiszt december hó 30-án esküdött örök hűséget 
Horvdthy Ilonka kisasszonynak Vinnán.

— Lopás. December hó 24-én este a csend- 
.őrség letartóztatta Mondok Mihályné és Kuvucz 
Mária csavargó nőket, akik Orosz Ignácnak a Kos
suth Lajos utcán épülő házától nagyobb mennyi 
ségü haszonfát elloptak. A tettesek beisinorték, hogy 
a tél beállta óta állandóan lopják a fát.

— kassai ügyvédi kamara közhírré 
teszi, hogy Dobrovay Lajos ügyvéd székhelyét Kas 
sáról Sztropkóra helyezte át.

— lopás. Őrmezőn vasárnap 
hajnalban oláhcigányok az uradalmi erdészlakba 
betörtek és a kezük ügyébe akadt tárgyakat mind 

elvitték. A csendőrség nyomában van a tolvajok 
nak és üldözi őket.

— Pályázati felhívás A siketnémák bu 
dapesti állami intézetének első osztályaiba a kö 
vetkező tanévre 45 uj növendék fog felvétetni. Ezen 
kívül a felsőbb osztályokba felvételt nyernek oly 
siketnémák is, akik eddig valamely vidéki inté 
zotben tanultak ugyan, do akiknek szülői időköz 
ben a székesfővárosba, vagy annak közelébe köl
töztek. A vidéki 6 osztályú intézeteket végzett si 
ketnémák itt a VII. és \ 111. osztályokban folytat 
hatják tanulmányaikat. Végül a megfelelő felsőbb 
osztályokba felvétetnek olyan gyermekek is, akik 
népiskolai tanulmányaik közben sikelülvéu meg, 
ott megtanulják a b*-szédítek  szájról való leolvasó 
sál s ez utón eb-mi ismeret- iket kiegészítik. A fel
vételek vallásra, nemre és nemzetiségre való tekin 
tét nélkül a folyamodványok beérkezésének sor
rendjében fognak eszközöltetni. Az érdeklődőknek 
részletes tájékoztatást és lulvóteli nyomtatványokat 
díjtalanul küld az intézet igazgatósága. (Budapest, 
Vili. Mosonyi-ut 8. szóm)

— Igazi független újság, mint a k-iz.-l 
múlt napok eseményei is igazo lók, a Resti Hírlap 
A szocialisták terrorizmusa, a sajtószabadság ellen 
intézett támadása sem felemlít- tto meg. amint n--m 
ijedt meg soha semmi hatalomtól, hanem hirdette 
és hirdeti a meggyőződése szerint való igazságot, 
küzdött és küzd folyton a szabad vélemény nyíl 
vánitásáért. Liberá'is és demokratikus elv- két val 
lőtt immár 27 éven át, liberális és demokratikus 
irányban fog haladni ezentúl is, az elvek diadaláig. 
S ebben bizonyára támogatja a nagy magyar ol 
vasóközönség, melynek igy a szive szerint tud be 
szélűi. Magyarország legkedveltebb és legelterjed 
tebb lapja azzal hálálja meg a nagy pártolást, hogy 
ugyanazon árért sokkal nagyobb lapot ad, több 
olvasni valót nyújt, mint más újságok és minden 
előfizető díjtalanul kap egy diszes kiállítású nagy 
képes naptárt. Ez a naptár az 1906. évre már 
megjelent és minden újonnan belépő előfizető is 
megkapja, ha negyedévre egyszerre küldi be a 7 
korona előfizetést. Van a Pesti Hírlapnak divat 
lap melléklete is, melyet feláron rendelhetnek meg 
a lap előfizetői. Ez a Divat Sálon. A Pesti Hírlap 
a kiadóhivatalnál (Budapest, Váci körút 78 ) m g 
rendelhető egy hóra 2 K 40 f. és negyedévre 7 
korona előfizetési áron, mely legcélszerűbben posta 
utalványon beküldhető. A Pesti Hírlap és Divat 
Sálon együtt (a Pesti Hírlap nagy képes naptára 
val) negyedévre 9 korona. Jó lélekkel ajánlhatjuk 
t. o'vasóközönségünk figyelmébe.

— A polltkai helyzet szenzációs hírei 
mellett nem kisebb szenzációt kelt az a disz.mü, 
mely most jelent meg a könyvpiacon és ami még 
csodálatosabb, ezt a diszmüvet ingyen szerezheti 
meg magának mindeuki. Az „Ország Világ- ha 
zánknak ez a legszebb, legtartalmasabb képes he 
tilnpja már évek óta minden év karácsonyán egy 
egy gyönyörű RAlmanach- kai ajándékozza meg 
előfizetőit, és az elmúlt év leggyönyörűbb irodalmi 
terméke volt az az Almanach, melyet az Ország- 
Világ 25 évjs fennállásának jubileuma alkalmából 
juttatott ingyen ajándékul előfizetőinek. Az Ország 
Világ mot is méltó maradt önmagához. Az az A1 
manacb, melyet most karácsonykor adott minden 
előfizetőjének — annak is, aki most fizet elő az 
Ország Világra 8 koronával félévre — a legszebb 
a leggyönyörűbb, ami valaha könyvpiacon megje
lent. Ennek az ajándékkönyvnek f-nyes, pazar ki 
állításával semmiféle hazai avagy külföldi mü nem 
vetekedhetik. De a tartalma is olyan. A magyar 
iróvilág minden jelese együtt van e műben. Nem 
ajánlhatunk tehát jobbat és hasznosabbat lapunk 
olvasóinak, mint, hogy fizessenek elő az Ország 
Világra, hazánk e legrégibb, legelterjedtebb, leg
szebb és legtartalmasabb hetilapjára, mely ajáni 
dákul többet ád, mint amennyi a lapnak egész év 
előfizetési ára. Az „Ország Világ- előfizetési ára 
negyedévre 4 korona, felévre 8 korona, egész évre 
16 korona. — Az előfizetési pénzek a kiadóhivatal 
címére: Budapest, V. Hold utca 7. sz. küldendők.

— Az egészség előmozdítása a Kalhrei 
ner-fóle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizonöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofei'n) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ 
kezményckkel járhat. A Kalhreiner-félo Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevő 
tulajdonságai valóban c«ak 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 inéi 
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren
dezett 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 különöseu arra, hogy a

„Kathreiner*  névvel ellátott eredeti csomagolj 
vegyük.

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

Felelő*  Bserkeaitő : Dr. Kállai
Kiadóhivatalt raUvezető • I«ándai JÓSMt.

Hirdetések.

T. vendégeinknek, ismerőseinknek és jó
akaróinknak

b. u. é. k.
yfeinberger Zsigmond és neje.

Egy teljesen felszerelt kovács
műhely, mely különösen gazda
ságoknak alkalmas, jutányosán 
eladó. Cím a kiadóhivatalban.

Egy teljesen uj Keresztély-féle 
7 vkt. zongora, esetleg részletfize
tésre is eladó. — Czim a kiadóban.

Kiadó lakás.
Az Andrássy Dénes utcán egy 
3 szobából álló lakás, esetleg üz
lethelyiségnek is kiadó. Bővebbet 
Seszták Antal háztulajdonosnál.

Bős- eladás.
Van szerencsém a n. é. közönség szives 

tudomására hozni, hogy az idei szőreién na
gyobb mennyiségi! 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 80 kr.
Beregszászi uagyban hordókban 22 kr.
Sóstói » » 26 kr.
Nagy raktárt tartok regi hegyaljai, szamorodni 
és gyógyborokban, likőr, rum, szilvórium kü
lönlegességekben stb.

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

Kösztenbaum Mór
bor nagykereskedő.



Legelőnyösebb bevásárlási forrás ! •

Van szerencsém a n. é. közönség szives figyelmébe
njánlani dúsan felszerelt 00

•

i fűszer és csemege •

üzletemet, melynek modern fölszerelése folytán minden-

y nemű fűszer-cikkek. valódi angol teasütemények, orosz tea
í 5 és valódi angol rumok, továbbá mindenféle conservalt hal-
! S neműek, bel- és külföldi cognac, likőr, pezsgő, befőtt, can-

dirozott gyümölcs és a legkitűnőbb bel- és külföldi sajt O:*5 kapható. fL

• JCarácsongfák, hozzávaló díszek és ezukorkák.
te

■ § lle’.ier-féle bonbonok egyedilli raktára, »>■

2 karácsonyi és újért ajándékoknak a/-
- • kahnas ezukorkák díszes dobozokban. p-

JKinden csütörtökön friss balatoni fogas. M
Kiváló tisztelettel

4
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fűszer-, oeemege- és díszmű áru kereskedő K
NAGYMIHÁLY.

• Carlsbadi torta ostyák, angol Cakes. •

E1CHENBAUM LlrUJ
BVT OE-AIE'U’HAZA.

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

Van szerencséin 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 
szerencséin tisztelettel meghivni

BÚTORRA KTÁRAIM
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú 
barokk, ó-német, secessiós és egyéb másnemű slilszerű bú
torok a legkényesebb Ízlésnek is teljesen mcgfelelőleg csinos 
és izlésleljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

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

Sutot renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

„HATTYU“ Nagy Gázmosó-Intézet. 1■ Tisztelettel van szerencsénk Nagymihály és vidéke nagyérdemű közön- ■i ségét értesíteni, hogy Nagymihályon (Laborczszög) <gy a mai kor igényeinek tel
jesen megfelelő

amerikai módszerü í■ Gőzmosó-intézetet 1■
i nyitottunk, a hol szakszerű kezelés mellett, minden a fehérnemüekre nézve káros 

tisztitó és fehérítő szerek mellőzésével, ingek, gallérok, kézelők és mindennemű 
fehérneműek tisztítását elvállaljuk s azoknak legtisztább és legfinomabb kivitelé
ről gondoskodunk. i8gg gallér tisztítása 4 fillér. 8gg pár kézelő 8 fillér.■ A nagyérdemű közönség szives támogatását kérve, vagyunk 

kiváló tisztelettel

BLAU TESTVÉREK

■íl
a .HATTYÚ, nagy gőzmosó intézet tulajdonosai.

Üzletmegnyitás
Van szerencséin Nagy mi báty és vidéke 

nagyérdemű közönségét tisztelettel értesíteni, 
hogy Nagymihalyon Kossuth Lajos-utca 40. 
szám alatt egy

röfös, férfi- és nöi-divat, 
kész női felső- és alsó ruha
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-rnyitottam.
Midőn még mogjegyzotn, hogy dií^an 

felszerelt raktáram, valamint legjobb és lég 
ulctóbb áruimmal képes leszek a n. é. vevő 
közönség minden igényeit kielégíteni, aján 
lom magam becses jóindulatukba és vagyok 

kiváló tisztelettel

BURGER MIKSA.
Női ruhák mér'ék szerint is megrendelhetők
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JYtosó- és S^ngesitő-Dntézet.
Vau szerencsém Nagymihály és vidéke nagyérdemű 

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

mosó- és fényesítő- j 
intézetet

nyitottam, ahol szakszerű kezelés mellett mindennemű fehér- | 
neműek mosását és fényesitéset elvállalom és azoknak legtisz- I 
tább és legfinomabb kiviteléről gondoskodom. |

Az intézetet egy Budapesten több évig működött | 
szakember vezeti és a fehérnemflek ennélfogva kifogástalanul E 
szolgáltatnak ki a n. é. közönségnek. '

Szives támogatást és pártfogást kérve, vagyok

J

kiváló tisztelettel

Markovics János
moso es fenyesitó intézet.

MEGNYÍLT
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 Nagymiliálybmi is

alföldi

házi kenyér sütődét
állítunk fel. Hírneves házi kenyerűnk, mely több bel- és külföldi 
élelmezési kiállításon a legnagyobb dijakkal, nagy aranyéremmel 
és több rendbeli díszoklevelekkel lett kitüntetve, különös tisztaság
gal, háziasai! alföldi asszonyok által készittetjük, melyről a jó ke
nyeret fogyasztó t. közönség személyesen is meggyőződhetik.

Kérve szives párifogásukat, teljes tisztelettel

Magyar alföldi Gémes féle házi kenyér sütöde vezetője : 

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

Nyom. Landesmaa B. könyvnyomdájában


