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A tél problémája.
A nagy tél szigorúsága a legkeményebb 

embert is részvétre hangolja. Hiányos ru
hában didergő emberek láttán érezzük csak 
igazán az emberi rendeltetés nagy jelentő
ségét, mikor látjuk, hogy a szegény ember 
is ember, olyan mint mi, de az állat szen
vedésével küzdi az élet nehéz napjait.

Nagy városok régóta fölismerték a hu
manizmus eme szép törvényét, hogy az el
hagyottakon, a ruhátlanokon segíteni kell. 
Az éhező ember sokszor nem azért zűllik 
el, mert lelke megrögzötten gonosz, hanem 
a nyomor, a nincsen zavarja bele törvénybe 
ütköző cselekedetbe.

A mig a krajcárunkat kolduló ember 
előttünk panaszkodik nagy nyomoráról, mi 
elsietünk mellette, de rögtön felszólal ben
nünk az erkölcsbiró, ha az éhes ember va
lami ételnemü kereskedésbe betör.

Ezt az anomáliát fogták tel a nagyvá
rosok egyesületei, akik a ruhátlanok felse
gélyezését is feladatuk közé vették fel. Sok 
helyen, a hol pénzügyi tekintetekből nem 
mernek agitációba lépni, úgy fogják föl a 
dolgot, hogy erre nagy töke pénz, állami 
támogatás, mecenási bőkezűség kell. Két
ségkívül a jótékonyság gyakorlása pénzbe 
kerül. A cél azonban nem az, hogy a ru
hátlant valami cifra, módos ruhába öltöz
tessük, hogy ebben pompázzék. A tél nem 
lép fel ilyen igénynyel. A hideg időben ki
békül az ember azzal a tudattal, hogy ne

TARCZA.
Künn az élet...

A rigó éles fütytyel felelt a párjának. A 
kis patak csendesen, lassan folvdogált a vén, 
korhadt fűzfák alatt. A réten pedig halomszámra 
nyíltak a különbözei színű vadvirágok. A hara
gos piros pipacs versenyzett az üde, kék me
zei nefelejtssel; hogy melyiküknek jusson több 
napfény, több élet. ..

Az ódon klastrom kis, de erős szavú ha
rangja messzire hallható hangon szólott s csen
dültére elült a zaj és a kicsiny virágok oda- 
forditották fejecskéiket ; hol nincs élet, nincs 
szerelem, csak önként elvállalt nehéz köteles
ség, csak ájtatos ima s zsolozsma honol . . .

Cecília nővér, az uj novica, fáradtan, szo
morúan lépdelt egy már idősebb testvér, Eme
rencia mellett. A kápolnába mentek májusi áj- 
tatosságra.

A kis harang zugott-bugolt tovább s meg
nyíltak a nehéz tölgyfaajtók és párosával jöt
tek elő az apácák.

Cecília nehezen vonszolta fáradt, kimerült 
tagjait. A friss tavaszi szellő belopódzott a zárda 
hideg falai közé és el bágyasztotta az ifjú apá
cát. Az olvasó nagy, masszív fakeresztje csör- 
gött-zörgött, ahogy lustán lépdelt, de meglátva 
a főnöknőt, Cecília összeszedte magát; kiegye
nesedett s léptei ruganyosak, katonásak leltek.

Felcsendült a Khorus, az apácák leborul
tak a jéghideg kőre és azután munkába vették 
az olvasókat .. .

A kápolna nyitott ablakán beszűrődött a 
zárda kertjéből az orgona és a jázmin össze
vegyült, erős, átható, vágyakat érlelő illata . . .

... Lilly — vagyis ma már Cecília ked

fázzunk. Ebből az következik, hogy a ru
hátlanok elégedjenek meg olyan ruhákkal, 
amilyent kapnak.

\ ilágos mindenki előtt, mikor azt mond 
juk. hogy úri ember nem hordhatja el ad
dig a ruháját, a kabátját, mint a Petőfi Me
gyerije. Aki azonban elhordja, az már maga 
is szegény ember, azt nem lehet arra sar
kalni, vagy kényszeríteni hogy viseltes ru
háját adja oda a szegénynek. Ellenben az, 
aki egy-két ruhadarabot nélkülözhet, oda
adhatná a szegények felruházására.

Mondhatná valaki igen tisztelt olvasó
ink közül: hiszen azt minden háziasszony 
amúgy is megteszi, mert ahány koldus jön 
az mind megpróbálja a szerencsét és úgyis 
ajándékoznak egy-egy viseltes cipőt, vagy 
kabátot. Ez az ajándékozás azonban nem 
felel meg a humanitás igazi rendeltetésének. 
Nem felel meg azért, mert a koldusok kö
zött nagyon sok van olyan, aki a kabátot 
csak a harmadik házig viszi, ott beissza, 
vagy másképen elhordálja.

A budapesti »Leányegylet« szövetkezett 
és úri nők gyűjtik össze a ruhát, akik a ha
tóságoktól beérkező vélemények szerint ítél
keznek a kérvényezők jogos vagy jogtalan 
kéréséről. Amit Budapesten meg lehet al
kotni, azt lehet a vidéken is. Csupán arról 
van szó, hogy néhány lelkes, gyöngéd nő 
szövetkezzék.

Ilyen erővel meg lehetne próbálni az 
iskolai napközi otthont is. A szegény ember 
gyermekét iskolába járásra kötelezi a tör

vestestvér arcát olyan forrónak, izzónak érezte, 
mintha szivéből a vér mind a fejébe szállna. 
Erei a homloka tájékán vadul lüktettek. Éjjeli 
álma nem hagyta nyugton, megint ő volt az 
eszébe, aki cserbenhagyta, elárulta, de a kire 
még most is szerelemmel gondolt.

A tavasz langv fuvallina Cecíliában feltá
masztotta az eltemétettnek vélt szerelmet. Pe
dig rá most már csak kötelességek, vezeklések 
vártak. De mindhiába ; lázongó szivének az apáca 
nem tudott parancsolni . ..

Az ájtatosság véget ért, az apácák vissza 
igyekeztek a celláikba.

Cecília beszélni kezdett, halkan, óvatosan, 
vigyázva, nehogy mások meghallják, de meg
fojtott hangjának volt ereje, tüze; amit még az 
életből hozott magával. Az ő társalgásuk nem 
nem illett a komor zárdába, mert profán, na
gyon világias dolgokról szólották.

— Tudod, akkor, mikor még a boldog, iri
gyelt Lilly voltam, és ő, a kit már szivemben 
régen eltemettem, ott ült mellettem a zongo
ránál, valami divatos keringőt játszottam; az 
alkony lassú szárnyakon ereszkedett alá, — ő 
megfogta a kezem és elsuttogta vallomását . . . 
Tavasz volt akkor is, az elmúlt tavasz. Szivem 
csordultig volt a boldogságtól. Csak még egy 
pár nap hiányzott az esküvőtől ... De apa idő- 

. közben agyonlőtte magát ... tönkre jutottunk 
I és ő otthagyott a faképnél!... Cecília elhall

gatott egy pillanatra s aztán folytatta:
— Milyen más tavasz is volt a tavalyi I... 

Szebbek voltak a virágok, az illatjuk is erő
sebb ... és ő szeretett . . . vagy legalább is mu
tatta, hogy szeret...

— Lásd, nekem nem volt tavaszom I . ... 
szakította félbe Emerencia — én soh’sem sze
rettein és engem se szeretett senki. Mint na
gyon szegény s csúnya lány kerültem ide, kö-

Lzpunk mai száma 4 oldalra terjed. 

vény, de megbünteti, ha az a szegény gyer
mek azért nem megy iskolába, mert nap
számba jár keresetért, élelemért. Tehetősebb 
úri asszonyok, bizton hisszük, vagy lisztet, 
vagy tűzifát, zsírt, borsót, babot összead
nának a napközi otthon céljaira. Így isko
láinkban tel lehetne állítani a tanulók kony
háját, ahol a szegény gyermekek részére is 
főznének. Nagy városokban sok helyen igy 
van ez ma már s a tanítók, kik a napközi 
otthonban szünidőben, iskolai előadás után 
a gyermekeket elfoglalják, nem győzik eléggé 
dicsérni az intézmény helyességét, mert a 
gyermekekkel való időtöltés megóvja a gyer
mekeket az erkölcsi káros behatásoktól és 
pedagógiai szempontból is jelentősebb ered
ményeket lehet elérni, mint most, mikor a 
szegény, munkában levő emberek gyerme
kei céltalanul, őrizetlenül csatangolnak az 
utcán, hol sok bűnt látnak, maguk is bűnre 
kelnek, bűnre bukkannak.

A tél a maga nagy problémájával min
denütt a humanizmusra sarkallja az embe
reket s hisszük, hogy nemsokára nálunk is 
történnek kezdeményező lépések.

— Városi közgyűlés. Nagymihály 
város képviselőtestülete január hó 17-én d. 
ii. 3 órakor rendkívüli közgyűlést tartott, 
melynek egyedüli tárgya volt a változott 
politikai helyzettel szemben a további mi
heztartás feletti határozathozatal. Miután a 
főispán Dókus Gyula alispánt karhatalommal 
távolította el hivatalából és miután el lehe
tünk készülve arra, hogy maholnap az összes 

nvörttletből vettek fel. Nem tudom mi az a sze
relem. Pedig azt mondják — nagyon halkan, 
kipirult arccal súgta — hogy jó szeretni ... s 
látszott rajta, hogy óriási megerőltetésébe ke
rült az utolsó szavakat kimondania.

— Igen, úgy van! — helyeselte lelkesül
ten Cecília.

Idősebb apácák haladtak el mellettük, fe
jüket lecsüggesztve, gondolataikba mélyen el
merülve, szinte semmire sem figyelve.'

— Szegény, mindenkitől elhagyatott leány 
voltam; az árvaházban nevelődtem s már ott 
megfogadtam, hogyha kikerülök onnan, apáca 
leszek . .. Férfi meg soha se érintette ajkam ... 
de azért néha, olykor, ilyenkor tavasz táján, 
mikor rügyeznek'a fák, virág nyílik; olyan kü
lönös érzés fog el . . . Múltkor ’is egy 'topron
gyos koldusasszony jött a zárdába kéregetni, 
karján szurtos kis' gyerekkel és hidd el, hogy 
ugv irigyeltem azt a szegény asszonyt, mert van 
kit szeretnie . . .

— Néked könnyű, te még uem tudod, hogy 
mi az szeretni?!... de én, aki oly közel ál
lottam a boldogsághoz, — én tudom, ho^y mit 
vesztettem el I .. .

— De te legalább egy ideig boldog vol
tál, egy ideig szerettél és szerettetttél .... Mi 
ahhoz képest az én sivár életem ?

Es Emerencia ritkás pilláin ott rezgeti a 
köny; a fájdalom, a bánat néma s biztos jele.

— Oly hideg itt minden : a falak, a cel
lák . . olyan komor minden, mintha a temető
ben volnék ... — beszélt Cecília.

— Ne káromolj, ne zúgolódj I .. . hisz majd 
kárpótolva leszünk a túlvilágon I... Imádkoz
zunk !... Ez a mi hivatásunk. — Szólt a má
sik és keresztet vetett. Cecília követte példáját.

Megcsendült újból a kis harang. >Ave Má-



foMolgnbirákat ii elmozdítják, helyükbe pe
dig holmi utazókat állítanak a közigazgatás 
élére, a képviselő testület határozatilag uta
sította az elöljáróságot és a szolgaszetnély- 
zetet is, hogy az esetleg kinevezendő főszol
gabíróval minden hivatalos érintkezést sza
kítsanak meg, őt felettes hatóságnak el ne 
ismerjék.

Számított a közgyűlés azzal is. hogy 
az egész elöljáróság el fog mozdittatni és e 
végből Cribur Bertalan elnöklete alatt egy 
kilenezes bizottságot küldött ki, a melynek 
feladata lesz önkéntes adományok gyűjtése 
által a város tiszti karának és szolga sze
mélyzetének járandóságát biztosítani.

A közgyűlés lelkes hangulatban folyt 
le és bizunk a reményben, hogy városunk 
közönsége, ha a sor épen reá kerül, gon
doskodni fog tisztviselőinek ellátásáról.

| FÜZESSERY BERTALAN^

Közéletünknek egyik legtipikusabb és legle 
kétségesebb alak)*  dőlt ki e héten az élők sorából. 
Ki ne ismerte volna Berti bácsit, örökösen a ma
gasban szárnyaló ötleteivel, ideális gondolkodásé 
val, szenvedélyes előadásával ? Ki ne ismerte volna 
azt a nemes és mélységes szellemet, kinek csak 
kopott, szegényes külseje emlékeztetett a prózai 
földre, melyről nagyratörő ielkülete mindig az esz 
mék világába vágyódott ?

Jogász volt. Ügyvéd. Régen biró és szolga- 
biró is. De a paragrafusok sivár birodalmában szel 
leino nem talált táplálékot. Kis embereknek, ki 
csinyes szenvedélyeknek apró összeütközése nem 
elégítette ki lelkét, mely csak az egész emberisé 
get mozgató hatalmas szenvedélyek kutatásában s 
megismerésében lelte örömét.

így adta magát a világtörténet tanulmányo
zásának. — Az események óriási tömkelegében 
azok a mozzanatok ragadták meg figyelmét, me- 
lyek az emberi erényeknek és bűnöknek fenséges 
küzdelmét megrázó alakban állítják a szemlélő elé.

így születtek meg történeti drámái, gyors egy
másutánban. Előbb .Johanna, a nápolyi királynő-, 
majd „Erzsébet-, s végül .A nagy francia fórra 
dalom*  cimü öt felvonásos tragoediák. Színpadi 
értékük vajmi csekély vala. A szenvedélyes lélek 
nem tudta elviselni a színpadi technika bilincseit.

De irodalmi szempontból mindenesetre becses 
alkotások ezek. Eszméinek mélysége, dikcióinak 
patetikus tüze egy minden tekintetben eredeti és 
érdekes Írói egyéniség lelkületűi tárják elénk.

A minőnek drámáiból megismerhetjük, olyan 
volt ö a mindennapi életben is.

Lelke egy pillanatra sem veszítette el nemes 

ria«-ra harangoztak és az apácák imádkoztak 
buzgón, megkönyebbülést keresve . . .. S ugy- 
látszott, hogy a forró, ájtatos ima meg is hozta 
azt számukra.

... Künn a réten egy magas, karcsú, szalma
kalapos hohó ifjú és egy szőke móléit leány 
tarkaszárnyu pillangói kergéitek. A gvorsröplü 
fürge lepke virágról-virágra szállott.' A íiu és 
leány nyomában voltak. Sok-sok vadvirágot ta
postak le, hisz értékesnek Ígérkezett a zsák
mány. S már-már elérték, de a pajzán íiu meg
botlott és elterüli a földön. Az aggódó leányka 
pedig hozzásietett s segített neki fellápászkodni. 
Arcuk összeért és lopva megcsókolták egymást. 
A íiu a leányt átölelve tartotta és a klastrom 
felé néztek . . .

S a komor, sötét zárda olyan volt ott a 
virágos mezőség kellő közepén, mint valami 
óriási kripta ... Az apácák kimeresztve tágra- 
nvilt szemüket, szinte mozdulatlanul állottak 
az ablaknál. Arcukon végigfutott a vérhullám. 
Összenéztek. Cecília a szerelmes párra mutatva, 
rekedt hangon mondta:

— Künn az élet!. ..
S a másik sóhajtva ismételte:
— Künn az élet!...
A nap búcsút intett s a hegyek felől jött 

a sötétség. A csendes szellő pedig vitte-vitte 
tova a virágok himporát. S a piros pipacs és u 
szende kis nefelcjls fejecskéjüket hajtogatva 
sugdosták : — Az élet: a szerelem I. ..

Szabó Béla. 

zománcát, s a legközönségesebb dolgok megbirá- 
lásánál sem tudott prózai lenui.

Becsületes gondolkozásu, szivvel-lelekkel ma 
gyár ember volt. Vagyongyűjtésre sohasem gon 
dőlt; embertársainak tiszteletét és szeretőiét többre 
becsülte minden vagyonnál.

Na •’ elméje és nagy szive az utóbbi évek 
ben már nem birta el nagy gondolatainak s nagy 
érzelmeinek tömegét. Féktelen lelkének súlya alatt 
megroppant a hatalmas elme; a nagy műveltség 
és tudás már csak ösztönszerüleg tört elő olykor
olykor. Csak ritkán csillant fel, mint a leáldozott 
nap sugarainak halvány visszaverődése, az össze
tört óramű kerekeinek lehetetlen megbillenése.

Testileg, lelkileg betegen töltötte közöttünk 
életének utolsó éveit. Lelkében bizonyára sok csa 
lódás, sok keserűség gyülemlett fel, de sohasem 
panaszkodott, senkire sem haragudott.

Szereteti mindenkit. Azért szerette öt is 
mindenki.

És most, mikor egy tartalmas életnek dics
telen alkonyán elszólította őt a halál, bizonyára 
senkinek szeme sem maradt könyezetlen azok kö
zül, kik őt ismerték.

Megszokott alakját nem látjuk többé. Vidám 
köszöntését nem halljuk immár. Mindez csak ein 
lék marad.

Kegyelete*,  tiszteletteljes emlék. És kedves 
emlék. Vájjon kinél nem hagyott volna hátra ő 
kedves emléket ?

Boldog halott, kinek sírjánál a közszeretet 
könyezik.

Ott van már lelke, ahová mindig vágyódott : 
a szellemek birodalmában.

Leljen olt nyugalmat és üdvösségei ! S ha 
letekint reánk, lássa, lio'y nein feledjük el.

Dr. H. A.

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés, kv. országos magyar keres 

kodéi mi egyesület Dr. Kállai József ügyvédet a 
nagyinihályi kir járásbíróság területére az egyesü 
let ügyészévé kinevezte.

A király Szunyoghy Dezső műszaki tanácsost 
az építészeti hivatalok személyzeti létszámában 
műszaki főtanácsossá nevezte ki.

— Hivatal vizsgálat. Nagymihály város 
elöljáróságánál Bajusz Andor főszolgabíró a járási 
számvevő közbenjötte mellett hivatalvizsgálatot tar 
lőtt. Az ügykezelés a legapróbb részletekre kitér 
jeszkedőleg lett megvizsgálva és mindenütt a leg
nagyobb rend találtatott. A főszolgabíró megelége
désének adott kifejezést a tapasztaltak felett.

— A csendőrség köréből. A megyefőnö 
k«ik személy biztonsága most a fő, e mellett a 
polgárok személyi és vagyoni biztonságával édes 
keveset törődnek. Az egész járás területéről a 
csendőrséget Ungvárra, Uj hely be és Eperjesre ve 
zényelték, hogy a főispáni installációknál segéd
kezzenek és a renitens tisztviselőket hivatalaikból 
kivezessék. Nagy inihályon csupán egy őrsvezető 
és egy csendőr maradt, mig az elvezényelt csend 
őröket oláh nemzetiségű katonákkal helyettesítet
ték, ezekkel pedig boldogulni nem lehet, annál is 
kevésbbó, mert sein a magyar, sem a tót nyelvet 
nem bírják.

— Az izr. nöegylet hangversenynyel egy 
bekötött táncestélye, mint már többször megírtuk, 
0 hó 20 án lesz a Barnai szállóban. Az érdeklődés, 
mely az estélyt megelőzi, szokatlanul nagy. A rend 
kívüli érdeklődés bizonyára annak az érdekes mű 
sornak az eredménye, inelylyel a rendezőség kö
zönségünknek kedveskedik. A helyi szerzők bobé- 
Zalára a próbák folynak, s mint értesülünk, a sze
replők már teljesen elkészültek szerepükkel és az 
előadás kitűnőnek Ígérkezik. Az előadandó bohó
zat tartalmát nem ismertethetjük, annyi azonban 
kiszivárgott a szereplők köréből, hogy a darab tele 
van kacagtató ötletekkel és helyzetekkel. Hogy a 
pzeroplők kitünően fognak játszani, azt tapaszta
lataink alapján biztosra vesszük. Kolozs Kichárd 
és Dr. Hűlnek Móric urakról már mull számunk
ban megemlékeztünk. Ezúttal csak ismételhetjük, 
hogy a hangverseny sikere mindenképpen bizto 
sitva van. A vidékről sok táncos jön be s igy a 
mulatság is fényesnek ígérkezik.

— Botrány a vármegyeházán. A vár
megye ősi szék házában e hó 15-én nagy botrány 
játszódott le. A megyofönök karhatalommal távo- 
litlatta el hivatalából Dókus Gyula alispánt s mi
után nem akadt senki, aki az alispán helyettesi 
tését elvállalta volna, kinevezte Kiipái Sándor uta 
zót tb. főjegyzővé, megbízván őt az alispáni te 
endők végzésével. Csakhogy Kispál ur m in kap 
személyzetet, senki fia az egész megyében őt ha 
tóságnak el nem ismeri. Megakadt tehát a köz 
igazgatás és oly zavaros állapot keletkezett, hogy 
annak következményei beláthallanok. Megkezdette 
tehát az erőszak működését, kérdés azonban, tned 
dig fogja bírni. Az alispánt ünnepük és vasárnap 
fáklyásmenetet rendeznek tiszteletére.

- Adóösszeirás. Az 1906. évre az I. s II. 
osztályú kereseti adóra vonatkozó adatokat most 
gyűjti az elöljáróság és összeírja az adóköteles sze
mélyeket és házakat. Mit ér azonban az összeírás 
és adatgyűjtés, ha az adókat kivetni nem lehet.

— Birtokeladás. Grosz Ignácz és társai a 
varaiméi járásban lévő merészpalaki (inernyiki) 
birtokot az ottani úrbéres gazdáknak 240.000 ko 
rónáért örökáron eladták. A gazdák egymás között 
fel fogják darabolni a birtokot.

— Bubícs Zsigmond kassai püspök nyu 
galomba vonul, megtartja ugyan egyházi méltósá
gát és a főrendiházi tagságát is, de az egyházme
gye kormányzatát az utódlási joggal kinevezett 
koadjutor Fischer Colbrie drnak fogja legközelebb 
átadni. Az egész egyházmegyében őszinte szívvel 
fájlalják az agg és közszeretetnek őr ve ad > fő
pap távozását.

— A százas bizottság ülése. A zemp 
lén vármegyei törvényhatóság kebeléből alakult 
100-as bizottság e hó 12-én tartott ülést a sátor 
aljaujhelyi függetlenségi kör helyiségében. E gyű 
lésen elhatározta a bizottság, hogy most már a 
járási gyűjtő bizottságokat szervezi, amelyeknek 
feladatuk lesz a vármegyei tisztviselők kártalani 
tására való törekvéssel, az e célra felajánlott adó 
Hiányok kezelése s a nagyközönségnek a nemzeti 
ellentállás ügyében való folytonos ébrentartása. 
Ugyan ez ülésen dr. Ferenczy Elek, a 1(M) as bi
zottság tagja, 1000 koronát ajánlott fel arra a 
célra, hogy az a törvényhez hű s az erőszak em 
béréi által esetleg állásuktól elmozdítandó tisztvi
selők javadalmazására fordittassék. A hazafias adó 
mányért a bizottság dr. Ferenczy Eleknek köszö 
netét fejezte ki. — A bizottság január hó 19 én 
újból ülést tart, melynek tárgya az alispánnak lii 
valalából fegyveres erővel történt eltávolittatása 
által változott helyzetben követeudő magatartás 
feletti határozathozatal.

— Eljegyzés. Tócsko István ungvári kocsi
gyártó eljegyezte Srega Veronka kisasszonyt Nagy 
mihályon.

— Erdöeladás. A koromlaki (korumlyai) 
úrbéresek tölgyerdeje a napokban került árverés 
alá. A kikiáltási ár 74.000 korona körül volt, mig 
a vételár az óriási verseny folytán 170.000 K ra 
emelkedett. A szerencsés vevők : Weisz Testvérek 
kassai cég.

— Eirczák püspök jubileuma. Firczák 
Gyula, a munkácsi gk. egyházmegye hazafias püs 
pöke ez évi májusban éri meg püspöki székfog 
látójának tizenötödik évfordulóját. A nagy érdeme 
két szerzett és rendkívül népszerű püspököt ez al 
kálómmal egyházmegyéje kiváló ünneplésben ké
szül részesíteni.

— A nagymihályi közkórházban az 
elmúlt évben a beteg forgalom a következő volt : 
Visszamaradt az 1904 évről 81 beteg, az 1905. 
évben felvétetett 920 bi teg. Elbocsájtatott : gyó
gyultan 543, javultan 303, gyógyulatlan 42, meg 
halt 46 beteg ; ápoltatott összesen 1001 beteg, to
vábbi ápolás alatt 19ü5. d< cember 31 én 67 beteg 
maradt. Az ápolási napok összege 24912. Műtét 
377 esetben végeztetett.

— Tűz. Múlt számunkban a Kolozsváry-féle 
tűzesetre vonatkozólag azt irtuk, hogy kéménytüz 
okozhatta a gyulladást. A tűzoltó parancsnokság 
annak helyreigazítására kért fel, a mennyiben a 
tüzrendőri vizsgálat igazolta, hogy a tűz a kémény 
által nem állhatott elő, miután a kérdéses időben 
a bégéit helyiség fűtve sem volt.

— Syugdijazás. Mdndy István a homon- 
nai járásnak évek hosszú során át volt szolgabirája, 



előrehaladt korára való tekintettel nyugdijaatatását 
kérte. A nyugdíj választmány legközelebb batá 
rozni fog ez ügyben és igy a tavaszi közgyűlésen 
a megüresedő állás már be fog töltetni.

— Váaár. Nagymibályban a következő úgy 
nevezett Boldogasszony vásár február hó 5. és léik 
napjain fog megtartatni.

— HalAloxáe. Társaualmunk egyik köz 
szeretetben álló tagja Dr. Thuránszky Zoltán uj 
helyi ügyvéd e hó 10 én meghalt Az elhunyt már 
hosszabb idő óta betegeskedett és hiába valónak 
bizonyult a gondos ápolás és az orvosi tudomány 
is, úgy hogy a halál megváltása volt. Temetése 
január hó 12 én Szálúkon nagy részvét mellett ment 
végbe.

— Vj cégek. A kir. törvényszék cégjegyzö 
hivatalában a következő uj cégek jegyeztettek be : 
id. B'sísz Samu rőföskereskedö llomonnán s Balázs 
Lajos füszerkereskedö Nagymibályon.

— 31 én etikák vátárláta A földmivelés- 
ügyi miniszter felhívja mindazokat a tenyésztőket 
kiknek birtokában legalább is négy jó származású 
erős csontu, szabályos testalkatú, saját nevelésű 
egyéves méncsikó van és azokat az államnak el 
adni kívánják, ebbeli szándékukat a helynek <;s 
utolsó postának, ahol a csikók állanak, valamint a 
csikók származásának, magasságának, színének és 
árának pontos megjelölésével a m. kir. földntive- 
lésügyi minisztériumhoz benyújtandó egy koronás 
bélyeggel ellátott Írásbeli nyilatkozatban legkésőbb 
1906. évi február hó 1 ig jelentsék be. Az e ha 
táridőn túl érkező bejelentéseket figyelembe venni 
nem fogják.

— Hirdetmény. A földadó, házbér és ház 
osztályadó után kivetett általános jövedelmi pót 
adóból az 1883. évi 46. te. B. § a értelmében le
vonandó az illető tulajdonosokat bekebelezés által 
terhelő kölcsönök után fizetett egy évi kamatok 
nak 10 százaléka, ha az erre vonatkozó teherval- 
lomási ivek minden év január 31 éig beadatnak. 
Felhivatnak ezért az adózó polgárok, hogy a f. 
évi kivetésnél figyelembe veendő bekebelezett ka
matokról szóló vallomást iveket január hó 31 éig 
múlhatatlanul adják be.

— Igaxl /ügyetlen ufxAg, mint a közel
múlt napok eseményei is igazolták, a l'esli Hírlap. 
A szocialisták terrorizmusa, a sajtószabadság ellen 
intézett támadása sem félemlitette meg, amint nem 
ijedt meg soha semmi hatalomtól, hanem hirdette 
és hirdeti a meggyőződése szerint való igazságot, 
küzdött és küzd folyton a szabad vélemény nyil
vánításáért. Liberális és demokratikus elveket val 
lőtt immár 27 éven át, liberális és demokratikus 
irányban tog haladni ezentúl is, az elvek diadaláig. 
S ebben bizonyára támogatja a nagy magyar ol 
vasóközönség, melynek igy a szive szerint tud be 
szólni. 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 díszes kiállitásu 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 féláron rendelhetnek míg 
a lap előfizetői. Ez a Divat Sálon. X Pesti Hir ip 
a kiadóhivatalnál (Budapest, Váci kőrút 78.) meg 
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 naptáré 
val) negyedévre 9 korona. Jó lélekkel ajánlhatjuk 
t. o vasóközönségűnk figyelmébe.

— A politkai helyzet szenzációs hírei 
mellett nem kisebb szenzációt kelt az a diszntü, 
mely most jelent meg a könyvpiacon és ami még 
csodálatosabb, ezt a diszmüvet ingyen szerezheti 
meg magának tnindeuki. Az .Ország Világ" ha 
zánknak ez a legszebb, legtartalmasabb képes he
tilapja már évek óta minden év karácsonyán egy- 
egy gyönyörű .Almanach" kai ajándékozza meg 
előfizetőit, és az elmúlt év leggyönyörűbb irodalmi 
terméke volt az az Almanach, melyet az Ország 
Világ 25 éves fennállásának |ubih urna alkalmából 
juttatott ingyon ajándékul előfizetőinek. Az Ország 
Világ mot is méltó maradt önmagához. Az az Al 
manach, melyet most karácsonykor adott mindor 
előfizetőjének — annak is, aki most fizet elő az 
Ország-Világra 8 koronával felévre — a legszebb 
a leggyönyörűbb, ami valaha könyvpiacon megje
lent. Ennek az ajándékkönyvnek f nyes, pazar ki 
állításával semmiféle hazai avagy külföldi tnü 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- 

\ ilágra, hazánk e legrégibb, legelterjedtebb, lég- 
•zebb és legtartalmasabb hetilapjára, mely ajáni 
(lokul többet á(i, mint amennyi a lapnak egész év 
előfizetési ára. Az „Ország Világ- előfizetési ára 
negyedévre 4 korona, félévre K korona, egész évre 
lt> korona. — Az előfizetési pénzek a kiadóhivatal 
címére: Budapest, V. Hold utca 7. sz. küldendők.

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

CSARNOK.
A csillár alatt.

— Báli reflexiók. —
Irta : I)r. VÉRTES JÓZSEF.

Még nem is olyan régen volt, hogy a me
gyei bál, vagy a nőegylet táncmulatsága ne hozta 
volna izgalomba az egész várost, sőt az egész 
megyét. Már decemberben összeült az előké
szítő bizottság és a .Tószeg és Vidéke, cimü 
helyi lapban hétről-hétre pontosan közölte, hogy 
a múltkor a főispán ur Öméltósága váltotta meg 
a je8yét. szombaton meg az árvaszéki ülnök ur 
és becses családja értesilette a rendező bizott
ságot biztos megjelenéséről, stb.

Bizony az én gyermekkoromban más vi
lág járta még. A .Magyar Király, szállóban ifju- 
vén ugv rakta a csárdást, hogy a jó öreg Miska 
bácsi alig győzte hordatni a sok hűsítő nedűt, 
mit magyarán — Ilelmeczyvel együtt úgy hí
vunk, hogy pezsgő.

Pezsgő volt akkor ám nemcsak a bor, de 
az élet is. Ujjal mulattunk arra, aki nem tán
colt. Kinéztük a teremből, ami annyit jelent 
más nyelven, hogy a szemünkkel tessékeltük 
ki. I.ujzi bácsi már vagy 5(1 esztendőt hord a 
vállán, de ügyesebb táncos még ma sem akad 
a magyében.

I.ujzi bácsi! Bizony-bizony elszorul a szi
vem, ha a te örökifjú kedélyedre, mindig vi
dám beszédedre gondolok. Van-e csak egy is 
a mai ifjúság között, aki teveled egy sorba volna 
állítható? Van-e csak egv is, aki a te ifjúsá
goddal, a te mindig vidám természeteddel ver
senyre kelhetne?

Ne kívánd tőlem, jó öregem a feleletet, 
le is tudod. Ott a csillár alatt van a mi ifjú
ságunk helye.

A csillár a mai bálterem egyik legfonto
sabb tényezője. Ezelőtt 1Ü—15 esztendővel az 
öreg urak foglaltak helyet a csillár alatt a tánc
terem közepén s onnan gyönyörködtek ifjaik 
mulatságában. Gyönyörködtek és irigykedtek. 
De szívesen is vegyülnének közéjük, de a lá
bak öregek, tessék csak ott maradni, ott a — 
csillár alatt.

Ezeket a kényszerűség szögezi le a csil
lár alá. A mai táncterein képe alaposan meg
változott. A csillár alatt ott látod hazánk jö
vőjét, nemzetünk díszét, virágát, amint ásitozva 
hátratett kezekkel tüntetőleg unatkoznak. Őt ez 
már nem érdekli. Ez csak amolyan kötelesség
szerű látogatás, melyből talán még némi haszna 
is lehet. Igen, haszna. Jenő ur már mégsem 
egészen közönyös. Egyszer csak meglöki a mel
lette álló .kollega urat, (jogász, vagy miféle 
lehet a szerencsétlen teremtés) idegesen rán
gatja lábát, bámulatos ügyességgel szemére 
csapja monokliját és a .kollega urral< együtt 
fikszirozza Margit kisasszonyt.

Margit kisasszonyt érdemes fikszirozni. A 
mama már másodszor hozta a bálra; őnagysága 
az eladó lányok sorába lépett.

— 86.000 forintja van, mondják egymás
nak. Szflnórakor az asztalukhoz ülünk.

Ilyen a világ a csillár alatt.
Az ifjak egykedvűsége : az ifjúság egyked

vűségévé fajul el. Ettől a tétlen, hagymatag tár
saságtól várjuk mi a magyar társadalom újjá
születését ?

Az a fényes csillár számtalan sok láng
jával szomorú jövőre veti fényét.

A Jenők a hozományt nézik, a Margilok 
a diplomát keresik. Csak a tanult ember, csak 
az egyetemet járt halandó .jöhet számításba..

A lányok nézetét értem, nem is ők a hi
básak. A papa, a mama beíratják a gimnáziumba, 
vagy ha közelben nem végezheti el tanulmá

i

nyait, hát jár franciára, zongorára, aesthetikára 
és a jó Isten tudja még mi mindenre nem.

A konyha ? Ott van a szakácsnő ! A taka
rítás? Mire való a szobalány? A'nagymosás? 
Hát a mosóné szájából is kivegyék a kenyeret? 
Ezekkel a kérdésekkel elégiti ki Margit kisasz- 
szonv aggódásunkat.

Bizony ez igy nincs rendjén. A csillár alatt 
levő ifjú hozományvadászok s a csillár körül 
röpdöső fiatal eladólánykák valóban egymásra 
akadtak. Egy-egy monokli még sikert is érhet 
el, mely siker koronája: a házasság.

Ez a házasság mély szomorúsággal tölti el 
min lnvájunk szivét. Az anyakönyves is, a pap 
is összeadhatja őket; örök hűséget is esküdhet
tek egymásnak, de, hogy ennek a szeretet hij— 
ján való egybekelésnek boldogság legyen a kí
sérője, azt már nem hisszük.

A csillár rideg fénye a családi tűzhely me
legét nem tudja pótolni.

El a csillár alól I

E«UIőb szerkesztő : Dr. K&llfci JÓMSf.
I Kiadóhivatali művezető : L4ndai JdSMf.

Hirdetések.
Minden kályhában fűtésre alkalmas ■■I szagtalan solmári ■■■ 

w*  kőszén -**■  
100 kilogrammonként 3 koronáért 

házhoz szállítva kapható 
Rosenwasser Mórnál Nagymibályon

A szab, amerikai ön
működő szerkezettel 

ellátott
e ablakredőngök • 
(rolletták) a legjob
bak, legtarlósabbak és 
ezáltal a legolcsóbbak 

Ezek valamint más 
szerkezetű redőnyök 
is nálam legjutányo- 
sabban, jótállás mel

let kaphatók.

I

Régi zsinórral ellátott redőnyök jutányosán alakíttat
nak át önműködő szerkezetüekre

Elvállalom továbbá egész épületek üvege
zését, egyszerű, solin, homályos, mintázott, 
színes, reezés és tükör üvegből, úgyszin
tén képkeretek és tükör bevágásokat 

minden lehető minőségben.
Szóbeli vagy Írásbeli meghívásra szí

vesen mintákkal és felvilágosítással szol
gálok.

Midőn még pontos és szolid kiszol
gálásról előre is biztosítom a n. é. kö
zönséget, kérem b. pártfogását és vagyok 

kiváló tisztelettel «—io

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymíhály Kossuth Lajosukra 62. uám.

a Rákóczy-utczán.

= fogtechnikus

NAGY Ml HÁL YON
. Műterem

3

Készit minden a fogászati szakmába vágó 
munkákat amerikai módszer szerint, 
gyökerek eltávolítása és szájpadlás nél
kül. Régi nem használható fogsorok 
használhatóvá alakíttatnak. Készit por- 
cellántöméseket, melyek úgy színben, 
mint erőben, a fogéhoz hasonlítanak.



A NAGYMIHÁLYI KERESKEDELMI és HITELBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ZÁRSZÁMADÁSA
az 1905. évről.

Tartozik Követel

•

főkönyvi Vagyon Korona fillér főkönyvi 
lapszám Teher Korona 1 fillér

3
23
4
6

7
10
47

12, 13
49

Pénztár készlet .....
Értékpapírok*  .....
Váltótárcza ......

Kölcsönök kötvényekre :
Jelzálog biztositás mellett K 265.124 60 
Kezesség mellett • 12334 —

61..01
100525 

2470424

277458 
3204 

386025 
22446 

454 
1977

47

13

60

97
37
03
64

1
2
18

9, 32
30

41, 44
36
12

Alaptőke ......
Tartaléktőke*  .....
Betétek ......
Hitelezők ......
Visszleszámitolt váltók .... 
Fel nem vett osztalék .... 
Hátralékos betétkamatadó
Átmeneti kamatok egyenlege .
Nyereményegyenleg ....

200000 — 
169600 — 

1658003 07 
164267 52 

1058388 17
300 — 

6289 57 
15946 66 
51222 22

Előlegek értékpapírokra
Folyószámlái adósok .... 
ldegeu pénznemek és értékek
Óvási dijak s perköltségek
Vegyes követelések ....

• 3324017 21 3324017 21
• Ebből állampapír K 96.425* — ♦ Ez évi dotációval K 200.0ÍH) — 1

Tartozik Követel

főkönyvi 
lapszám Veszteség Korona fillér /o/ri

lapszám Nyereség Korona fillér

14 Igazg. fel. biz. tiszti s szolga fiz. 15450 _ Átbozat a múlt évről .... 2700 —
21 Betétkamatok . . 63609 81 12 M. évben megadóztatott átmeneti kamatok 14839 26
22 Visszleszámitolt váltókamatok 40179 60 16 Váltókamatok ..... 146107 90
25 Lakbér 500 — 17 Kötvénykölcsön kamatok 20654 89
27 Állami s községi adó . . 12455 09 18 Értékpapír előlegkamatok 134 48
28 Betétkamatadó . . . . 6360 98 20 Folyószámlái kamatok .... 16470 27
26 Czleti költség 3038 94 ■ 19, 29 Vegyes kamatok ..... 5063 51
37 Tartaléktöke 6% kamatja 9600 — 38 Idegen pénznemekből .... 454 46
35 Napi biztosi dijak .... 688 — 46 Értékpapír kamatok .... 270 59

12, 32 Különfélék ...... 367 12 24 Jutalék ...... 138 40
31 Váltóleirás ...... 3362 —

Nyeremény
Folyó évi K 18.52222 ■
Áthozat a múlt évről » 2.700* — 512'2 22

206833 76 206833 76

Nagy mihálj’, 1905. január 31.

Dick Sámuel Weinberger Arthur Dr. Widder Márk
phfitúmok. iytug. alelnök. "lutg. elnök.

Brilgler Mór Glilek Mór Loffier Noa Dr Pogány Gerő

Brilnn Mór 
rezrriyatgabí.

Kosenberg Ignácz

Löffler M. Miklós
Joköny evezető.

Strömpl Gábor
iyuzy tagok.

Jelen eredmény, valamint mérleg számlát az üzleti könyvekkel, valamint a főkönyvben kimutatott eredményekkel tételről-tételre összehason
lítottuk és azt úgy egészben, mint egyes tételeiben helyesnek s a valósággal megegyezőnek találtuk.

fel-íig-yelő ■bizottság':
lh\ Fuchx Ignácz

Betétállomány gyarapodása 134590 K 29 f
Bárnál Andor Dr. Kállai József

Váltótárcza emelkedése 19318fi K 77 f —- A leszámítolt váltók darabszáma 13141 darab.
Összforgalom 41,958.057 K 67 f

"Pl ? G TTP K "G "G *0  *G  TT P kJ ás pwwfe Jv JbA*éCíjJ**,  -C3
úri és női ezipész Nagymihály, l^azinezy-utea 12. sz.

Tisztelettel van szerencsém Nagymihály és vidéke nagyérdemű közön
ségét értesíteni, hogy Nagyniihályon, Kazinczy-utca 12. szám alatt a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő

úri és női ezipész műhelyt
nyitottam és azon kell- mes helyzetben vagyok, hogy férfi- és női lábbeliket a 
legizlésesebb és legszolidabb kivitelben készíthetek.

Három évig az ungvári cs. és kir. 66. gv. ezrednél mint egyenruházati tiszti 
czipész működtem, úgyszintén több évi működésem hazánk nagyobb városaiban 
szakmámban való teljes jártasságot eredményezett számomra s a n é. közönség 
támogatása mellett azt a legteljesebb mértékben érvényesíthetem is.

Szives támogatásért esd

Van szerencsém a t. hölggkőzönséggel 
tudatni, hogg kelengyék és bárminemű 

fehérnemüek 
varrását a legjutángosabb árban elvállalom.

Szives pártfogást kér 

özv. Szépkuthy Mihályné 
Andrássy Dénes utcza. Zbojan-ház.

í—5
FEZBEHSTOZ 

czipész.

Kiadó lakás.
Az Andrássy Dénes utcáin egy 
3 szobából álló lakás, esetleg üz
lethelyiségnek is kiadó. Bővebbet 
Scszták Antal háztulajdonosnál.
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Nyom. Landeaman B. könyvnyomdájában

k


