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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
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ELŐFIZETÉSI DÍJ : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 ly>r. negyed évre 2 kor.

l-jrye* mz.íiii ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza, 
nentetlwn levelek nem fogadtatnak •!.

Nyilt-ter soronkint 40 ni.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeimin B könyvnyomdája.

V i I á g b é k e.

Az emberiség legnagyobb álmodóinak 
egy közös óhajuk van amelynek megvaló
sítására egy egész emberéletet, mérhetetlen 
ambíciót áldoznak : a világbéke megterem
tése. Az emberek rosszalkodásának meg
szüntetésére, a társadalmi válaszfalak le
rombolására, az alacsony, az erkölcsi pos
ványbán fetrengö léleknek a nemesebb 
sphaerákba való fölemelésére, minden kor
ban akadtak, akadnak napjainkban is ne
mes lelkű bajnokok. Szinte elmondhatjuk, 
hogy a világbéke megteremtéséért küzdő 
harcosok óriási seregében ott van minden 
igazán nagy költő, iró. A zseniket minden
koron a legnagyobb fokú altruizmus vezé
relte írásaikban, gondolkozásukban. De 
csak itt. Életük már ellentmond Írásaik
kal. Nem tudták lerázni magukról a 
mindennapiság, az anyagiasság, az ego 
nyűgét. És ebben magaslik ki a többi 
génié közül Józsefnek és Máriának fia, Jé
zus Krisztus, aki ezelőtt 1907. évvel pillan
totta meg Judea borongós ege alatt, Bet
lehem városában, egy nyomorúságos já
szolban, a világnak egy parányi kis részét.

Jézus Krisztus maga volt a megteste
sült igazság. Az Igazsághoz tudvalevőleg 
nem elégséges a lelki gondolatok szépsége, 
magasztossága, hanem elmaradhatatlanul 
szükséges ahhoz az is, hogy az élet külső 
nyilvánulásai tökéletesen, minden hézag 
kizárásával harmonizáljanak a hirdetett esz
mékkel. Krisztusban meg volt ez. Az ő 
élete a legcsodálatosabb bizonyítéka eszméi 
fenségességének. A gáncsoló szónak, á

T A R C Z A.
Lesz-e ? . . •

Óh, ha beláthatnék csak egy tűnő percre
A titkos jövőbe,

Amikor én majdan álmokat hajszolva
Törtetek előre,

S eközben az élet ezer tövisével
Megtépi a lelkem :

Lesz-e, ki szavával, édes mosolyával 
Megvigasztal engem ? . . .

Hogyha majd lelkemnek égig csapó lángját 
Kioltja az élet,

Csillagokat űzve, álmokat hajszolva,
Ha végéhez érek,

S elfáradt testemet édes hazam földje
Lágy ölébe zárja :

Lesz-e, aki hullat sűrű hnllatással
I’ájo könnyet rája ? . . . Pazdlcsl.

Sikerült csíny.
- De édes lelkem, hogy kívánhatod ezt, 

mikor nekem több a dolgom, mint bajszai a íe 
jenien.

Ezzel a sokat mondó kijelentéssel Kondor 
Balázs ur, a Sepsi és Zombori cég üzletvezetője 
kezében lévő kalapját fejébe csapta és egy fize

tiszta, az ösmeretlen törekvésekben tamás
kodé) léleknek el kellett némulnia véle 
szemben. A zseniknek vagy elvakult gyű
lölet vagy odaadó imád is jár ki, aszerint, 
amint az ember hajlandó-e elismerni, vagy 
sem, hogy van nála tökéletesebb lény is 
a világon, vagy sem.

Jézus a tizenkét apostolban megta
lálta követőit s a farizeusokban, viszont 
ráakadt a kérlelhetetlen, a hatalmas üldö
zőkre. A hatalmas ellenségek minden kö
vet megmozgattak Krisztus ellen s csaló
nak, országháboritónak hiresztelték, vége
zetül a keresztfa alá juttatták. S Krisztus 
csodálatos lelki nagysága éppen itt dom
borodik ki. A keresztfa volt a legélesebb 
ütköző pont. Az élethez ragaszkodó testtel 
itt került szembe a köznapi konvenciókon 
messze fölíilemelkedő lélek. Sokan kerültek 
már hasonló helyzetbe Krisztus előtt is, 
Krisztus után is, de egyik sem állotta ki a 
tüzpróbát. Vagy a gyáva meghátrálást, 
vagy mint Solon is a kevésbbé fáj
dalmas halált választották.

Ö leküzdötte a húsnak az élethez való) 
ragaszkodását, ő meg sem átkozta azokat, 
akik megakarták őt fosztani attól, ami az 
embernek legbecsesebb, az élettől. Nem 
átkozta meg, sőt megbocsátott nekik, szá
nakozott rajtuk :

„Nem tudják, hogy mit cselekszenek," 
monda és ment, hátán a súlyos kereszt
fával a testi megsemmisülés felé.

Példátlan művészettel oldotta meg 
Krisztus a feladatát s éppen ezért példát
lan az utódok elismerése, bámulata, imá

tésemeléssel kecsegtetett üzletvezető büszkeségével 
távozott.

Neje, a regényes hajlamokkal megáldott Mar
git egy görög istennő hanyagságával elnyúlt a 
legújabb áthuzattal kacérkodó kereveten és pró
bálta kiverni makacs fejecskéjéből azt a fura gon
dolatot, mely mintegy pajzán csikocska vibrált 
agyában.

Vasárnap délután volt. Tiszta, szép verőfé
nyes délután. Kondor Balázs és neje született 
Szepesi Margit az ebéd végeztével amolyan sze
rény családi párbeszédbe fogott, melynek a csat
tanója az a sokatmondó kijelentés volt, mit a 
férj távozása elolt hallatott.

.Margit a regényes hajlamokkal megáldott 
hitves ugyanis azt az igénytelen kérést kockáztatta 
meg élete párja előtt : szentelné a ma délutánt 
egyedül és kizárólag neki es olvasna fel „A vilá
gító torony rejtelmei" című regén) t.

Ez a kívánság csaknem kihozta sodrából a 
| különben eleg gyöngéd férjét, l'jév előtt, midőn 

íizetésjavitasa majdnem biztos volt, ilven meggon
dolatlan. s inte Irha keresse! előhozakodni. Ezt 
erősen elítélté.

Annié Margit égés- másként fogta föl a dol
got. () unatkozott. Igenis, miatko ott a s/o leg- 
pio/.iibb élteimében, ezeit • ezt
a ki- áldozatot férjétől. Most pedig. hogy magara 
maradt, isszonyu erővel fonta nyaka köré karjait 
ez a kiállbatatlan rém : az Unalom.

Lapunk mai irama 4 oldalra terjed. 

data irányában. Ö volt a világbéke első 
és idáig utolsó igaz bajnoka.

Róla szólva nem frázis, hogy emléke 
időtlen-időkig fennmarad. — Az a keresz
ténység, amelynek ö volt első hirdetője, 
manapság a föld valamennyi zugában ura
lomra jutott. Voltak vallásalapitók sokan, 
de életük tisztaságában egy sem vetél
kedhet Krisztussal. A kereszténység ugyan 
nem egészen olyan, aminőnek ő hirdette, 
de hisz ez egyelőre képtelenség. Hogy a 
Krisztus szentséges eszméi a maguk tel
jességében uralkodjanak ; ahhoz legalább is 
szükséges, hogy az éló emberek vala
mennyire teljesen hasonló) lelkierővel, ön
megtagadással és zsenialitással bírjanak, 
mint az, akinek lelkében egy paránya sem 
volt meg az önzésnek.

Karácsony ünnepén, Krisztus születé
sének évfordulóján, végtelen kicsinynek kell 
magát éreznie minden embernek, akiből 
még nem ölt ki minden nemesebb érzést a 
materiálizinus. Kicsinynek, végtelen parány- 
nak, mert előtte megjelenik a szeretet gi
gásza, a hit mártírja s az altruizmus hé
rosza. Egy napot szenteljünk az eszten
dőből Krisztus emlékezetének. Egy napon 
gondoljuk el, hogy be más lenne a világi 
élet, ha Krisztus eszméi korlátlan uralomra 
jutottak volna. 1 kódoljunk a valaha élt em
berek legdicsőbbjének, hódoljunk a szen
tek szentjének, talán közelebb jutunk ah
hoz az álomhoz, hogy minden ember 
testvér.

A betlehemi jászolban egykor csak 
nagyon kis helyet foglalt el Krisztusnak 
gyönge teste, ma pedig milliók ajkán zeng

Kezébe vette „ \ világitó torony rejtelmeit" 
és olvasni próbált. Es amint a könyvet felnyitotta, 
úgy maradt az egy darab időn keresztül a kezé
ben. Tekintetét ugyan rászegezte az első lapra, 
de nem látott ott mást, mint egy óriási káoszt, 
egy nagy betiikavarodást — és gondolkodott.

Regényes kalandokon jár az esze. Álmodo
zott. Egy nagyon divatosan öltözött fiatal embert 
látott, amint a kerevet előtt térden állva könyör- 
gött egy mosolyért, egy biztató pillantásért. És ö 
hősiesen ellenállott minden kisértésnek. Nem mo
solygott biztatóan, de még csak nem is pislantott 
bizalmasan. Még tovább ment ridegségében. Kö
nyörtelenül elutasította. Ezzel tehát végzett.

.Majd egv kevésbé divatos, de nagyon sze
rzetre méltó embert látott maga mellett, aki öl
tözetének fogyatékosságát pótolta kellemes modo
ra) al és költöies hajlamai) al. Ezt nagyon kedves
nek vélte. Mert folyton a legújabban megjelent 
regények, színdarabok és verses köteteket tár
gyalta. melyeket a könyves boltok kirakataiból 
ismert. Ez tetszett neki.

Ilyen házibarátra szeretne szert tenni —gon
dolta mar nem egészen álmodozva. Es itt felült, 
könyvét az asztalra dobta és foglalkozni kezdett 
a hazibarát eszméjével. Szerette ugyan a férjét, 
de hat az annyira el van foglalva, hogy alig van 
ideié emu (> pedig szép, fiatal és szereti az ele
tet Ióyyik napi t unalmasabb a másiknál. Ezen 
segic 'i kel1 Ide kell valaki, aki ezt az unalmat



fel a Hozsánna. Az ő végtelen nagyságát 
nem képes befogadni a föld sem. Az év
századok tűnésével nőtt, magasztosult Krisz
tus alakja. Az emberi agy csodálatraméltó 
találékonyságot fejtett ki a Krisztus emléke
zetének megünneplésére. Pedig csak egy 
ünneplés volna méltó az ő nagyságához- 
Az. ha Krisztus élete szerint élnénk, és 
Krisztus cselekedetei szerint cselekednénk. 
Világbéke jöjjön el a te országod !

Rossi Rosina és Werner Sárika 
hangversenye.

F. hó 14-én szombat este a Barnai szálló 
nagytermében Rossi Rosina opera- és hangverseny
énekesnő cs Vi'erner Sárika oki. cimbalom-művész 
és tanárnő hangversenyt tartott, mely alkalommal 
a szálló nagyterme, mondhatni zsúfolásig megtelt 
disztingvált közönséggel. A hangverseny elsőrangú 
művészeti eseményszámba mehet városunkban, 
mert ilyesmiben nem igen volt s nem egyhamar 
lesz részünk. A hangversenyt Rossi Rosina kezdte, 
a kit, midőn a pódiumon megjelent, zajos tapssal 
fogadott a közönség. A művésznő rokonszenves 
egyéniségével s biztos fellépésével mindjárt nagy 
hatást keltett, magyarba oltott olasz temperamen
tumával pedig elbájolta a közönséget, mely min
den egyes darabja után percekig ünnepelte.

A művésznő olasz születésű vérbeli énekesnő, 
de itt nevelkedett hazánkban. Tanulmányait is fő
városi zene-auktoritásoknál végezte, csak rövid 
ideig volt szülővárosában Nápolyban, hogy tanul
mányait befejezze. Ambíciója a hangverseny-terem 
nehéz művészete. Bejárta egész Európát, nagy si
kereket aratva mindenhol, de a külföld nem tudta 
tőlünk elhóditan i. bármennyire ünnepelték is. A 
magyar nyelvet klasszikusan kezeli.

Elénekelte a többek között Paisello Zinga- 
relláját a legtökéletesebb technikával és bámulatos 
ritmus érzékkel, l’rogrammjának fénypontja az 
Erkel Hunyady László dalművéből való „La Grange 
ária", UZagncr Tannhiiuser dalművéből való „Er
zsébet belépődala" továbbá a „Delila-ária” Sám
son és Delila dalműből, valamint Delibes Laknté- 
jából a „Csengettyű-ária" volt. Wagner nehéz ze
néjét, Mihalovich. Káldy poetikus lírai dalait egy
aránt mély felfogással, érzéssel s bensőségteljesen 
adta elő. Végezetül Weckerlin és Dell'Aqua egy- 
egy pajkos francia dalát énekelte. Persze a közön
ség nem elégedett meg azzal, a mit a műsor neki 
nyújtott, hanem egyre-másra kérte a ráadásokat, 
a művésznő pedig a sok újrázásnak engedve, nagy 
hatást keltőén egy pár magyar népdalt is elénekelt.

Werner Sárika cimbalom-játékáról szintén a 
legnagyobb elismerés hangján kell megemlékez
nünk. A bájos művésznő játékával egy csapásra 

elűzze. Az pedig nem lehet más, mint egy csinos, 
szellemes házibarát.

Itt megállóit és nagyot bámult a semmi
ségbe. Úgy tett, mintha nem is gondolkodna már. 
Pedig csak most gondolkodott igazán. Lábait hir
telen keresztbe fonta, kezeit önkétlenül tapsra 
verte és elkacagta magát. Mint a villám úgy cik
káztak agyán keresztül az előbbi bolondos gon
dolatoknak az ellenérvei.

Házibarát! és egy jóizüct kacagott. Hát ne
kem való mulatság ez ? O én bohó ! Nem vagyok 
én nagyúri dáma. Nyugalmas családi élet kell ne
kem, nem házibarát, nem családi perpatvar. Mert 
a mennyire ismeri a férje ura természetét, az bi
zony nem tűrne a háznál semmiféle néven neve
zendő barátot. Miért is tűrne meg akárkit ? Hi
szen ők szeretik egymást.

Ezek voltak az ellenérvek. Es hogy olyan 
jóízűen nevetett, ennek egy kieszelt csíny volt a 
titkos rugója. Féltékennyé fogja tenni a férjét. 
Igen, féltékennyé teszi. Es megint kacagott a lei
kéből. Itthon fogja tartani a férjét vasárnapon- 
kint. Mert vasárnap délután otthon a helye min
denkinek, legyen az bár egy fizetésjavitással biz
tatott üzletvezető is. Es ezt egy furfangos huncut- 
sággal fogja elérni.

Tudta, hogy férje Kövér urat, a Sepsi és 
Zombori cég főköny velőjét szereti leginkább a 
házukon kisül tudni. Tudja Isten, hogy miért ? De 
van sokszor a férjeknek egy ilyen bogaruk. 

meghódította a közönséget s különösen a „Vihar 
a tengeren" s a „Bánk-Bán egy veleg" eljátszásával 
valósággal magával ragadott mindenkit s midőn 
befejezésül több magyar népdalt játszott el, a kö
zönség szűnni nem akaró, orkánszerü tapsviharral 
és zajos újrázással tüntetett a graciózus művésznő 
mellett.

Rossi énekét Erényi R. Antal kísérte zongo
rán nagy virtuozitással.

A hangversenyt Látldai József lapunk mű
vezetője rendezte, a ki fáradságot es anyagi áldo
zatot nem kiméivé, buzgólkodott azon, hogy kö.- 
zönségünknek egy kellemes estét szerezzen s ha 
az anvagi siker tálán kívánni valót is hagyott hátra, 
ennek oka egyrészt az alacsony helyárakban ke
resendő. minek célja volt a hangversenyt min
denki részére hozzáférhetővé tenni. másrészt 
pedig a lucskos-sáros időjárásnak tudható be.

A hangversenyt tánc követte, a mely a leg
jobb hangulatban egészen a reggeli órákig eltar
tott. s. s.

VEGYES HÍREK
Lapunk legközelebbi száma a karát su

nyi ünnepek miatt szerdán f. lm 24-én fog meg
jelenni.

Közig, gyakornoki kinevezés. Zemplén- 
vármegye főispánja Mertens Arthur díjtalan közig, 
gyakornokot segély díjas közigazgatási gyakor
nokká nevezte ki.

Munkaszünet. A kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter akként intézkedett a karácsony t meg
előző vasárnapi (dec. 22.1 munkaszünet tárgyában, 
hogy e napon a kereskedők déli 12 óráig tart
hatjuk nyitva üzleteiket. A miniszter ez intézke
dése a leghelyesebb középuton halad, inéit úgy 
a kereskedők, mint alkalmazottaik igényét kielégíti.

Karácsony a kórházban. Közeledik a 
szeretet ünnepe, a szent karácsony, midőn még 
az oly szegény ember is minden lehetőt elkövet, 
hogy családi otthonában övéinek minél szebben 
felékesitett karácsony fát állíthasson fel. Ámde gon
doljunk e napon azokra a szegény s beteg embe
rekre, a kik betegségük folytán a kórházakban 
sínylődnek s hozzátartozójuk sincs, tegyük lehe
tővé adományainkkal, hogy ezek se nélkülözzék 
a karácsony fát. A nagymihályi közkórházban lévő 
betegek számára felállítandó karácsonyfa költsé
geire ezennel gyűjt* st indítunk s felhívjuk a kö
zönséget, adakozzék kiki saját tehetsége s szive 
sugallata szerint. Az adományok lapunk kiadóhi
vatalába küldendők s az adakozik neveit lapunk 
jövő számában közölni fogjuk.

Nagymihályi Uránia. F. hó 15-én va
sárnap este az „Aranybika"-beli nagyteremben 
„Szent László és kora" valamint a „viervvaldstadti 
tó" került bemutatásra. Előbbit László E. Flóris

Alkonyaikor hazajött a férje. Már elfeledte, 
hogy milyen nagy kijelentéssel távozott Otthonról 
délután. Mindjárt barátságos arccal közeledett es 
inkább szeretettel, mint érdeklődéssel kérdezte, 
hogy mivel ölte el a délután imáim it ?

Margit, mintha szeretett volna kitérni a fe
lelet elől, hamiskásan válaszolt:

Kövér ur volt olyan udva ias elcsevegni 
velem egy pár negyedórát. Elpanaszoltam neki 
unalmam? mire ő felajánlotta, hogy szívesen fogja 
vasárnap délutánjait feláldozni, hogy engem szó
rakoztasson.

Férjét kellemetlenül érintette ez a válasz és 
láthatólag rossz kedvre szontyolodott. Margit pe
dig hidegen folytatta :

A jövő héten elmegyünk a mozgófénykép 
színházba. Igazán kedves ember ez a Kövér. . .

♦* «
Lz a csillag egv hét elteltét jelképezi. Semmi 

feljegyzésre méltó nem történt ez alatt. Vasárnap 
azonban az ebéd után Kondor Balázs ur szere
tetreméltón szól nejéhez :

Mondd Margit, hol is van csak az a „Vi
lágító torony rejtelmei" cimii regény ?

Miért kell az neked ? kérdi Margit 
hamiskásan.

Néked akarok fölolvasni. . .
Sas Arnold. 

áll. el. iskolai tanító, utóbbit Oppitz Sándor plé
bános kisérte felolvasással. A legközelebbi vasár
napon „Szent László és kora" (folytatás) és „Az 
olasz tavak" cimii sorozatok fognak bemutattatni.

Halálozás. A városunkban mindenki ál
tál ismert s nagy népszerűségnek örvendezett

József bátyánk, a ki sok esztendőig szol
gálta a nagymihályi szolgabirói hivatalt, f. hó 
16-án élete 59-ik éveben a nagymihályi közkór
házban elhunyt, Béressyvel — a kinek elhuny- 
tárol a szolgabirói hivatal külön gyászjelentést 
adott ki, - a régi magyarság tipikus alakja szállt 
sirba. Gyermekévei a szabadságharcz kitörésének 
idejére vezetnek vissza, a mely szabadságharcból 
atyja is, a ki Sátoraljaújhelyben lakott, kivette a 
maga részét. Nem egyszer mesélte el a most 
elhunyt, hogy minő meghatónak festette le atyja 
előtte ama jelenetet, midőn a hazukban megfor
dult kozákok egyike megpillantván a gyermek 
Béressyt a bölcsőben, melléje térdepelt s halkan 
imádkozott, midőn pedig Béressy atyja megkér
dezte a kozákot, hogy mit jelentsen ez, siró han
gon mondotta el, hogy ép ilyen gyermeket kel
lett otthon hagynia s ide jönni magyarokat leölni. 
Az elhunyt nem is maradt hülelen ezen traditi- 
óklioz. Hajthatatlan nyakas magyar, hazájának 
függetlenségéért tüzesen lelkesedő férfiú maradt 
mindhalálig. Temetése, — melyen megjelent nő
vére férjezett Lavotta Emil né — nagy rész vet 
mellett a nagymihályi közkórl.azból ment végbe 
f. hó 18-án d. u. 3 órakor s azon a közönség 
szine-java volt jelen. Karczub Bal gör. Katii, lel
kész imája után Fejér Elemér tb. főszolgabíró, 
Zombory Géza szolgabiró, Sztruhala János és 
Gazdagít Kálmán tisztviselők Valinkra vették a 
koporsót s kivitték a kórház épület elé, a hol fel
tették a halottas kocsira s megindult a menet a 
temetőbe, a hol ismételt beszentelés után a hült 
letemet átadtak az anyaföldnek. Nyugodjék bé
kében !

Mihalovics Jenő topolyáin közkedvelt lel
készt nagy csapás érte. Édes anyja özv. Mihalo
vics Jánosne szül. Balogh Anna f. évi december 
hó 18-án Zemplénagárdoii élete 71-ik évében jobb 
létre szenderült. Hűlt teteme f. hó 20-án d. e. 
9 órakor telettek örök nyugalomra a zemplenagárdi 
temetőben.

özv. Máthé Mihályné szid. Reóthy Paulina 
gör. katli. lelkész özvegye f. hó 13-án (»•> éves 
korában Ungtavasoij meghalt.Temetése f. hó 14-én 
ment végbe ugyanott fényes papi segédlettel. Ha
lálát fiai : Ald///é Miklós cg) házi iro, lapunk volt 
munkatársa és Máthé József szt. vazulrendi szerze
tes, két leánya: Mariska s Anna, utóbbi ungtavasi 
tanítónő s számos előkelő rokon gyászolja.

Újévi üdvözletek megváltása jóté
konycélra. Mindazoknak, a k.K a bekövetkezendő 
újév alkalmával ismerőseiket, jóbarálaikat lapunk 
utján óhajtják üdvözölni, de egyben jotékonyczél 
érdekében is közremunkálni óhajtanak, lapunkban 
teret nyitunk. Azok tehat, kik szokásos újévi üd
vözleteiket általunk a helybeli egyletek valame
lyikének javára beszolgáltatandó bármily nagyságú 
összeggel meg akarjak váltani : küldjék be pénz
küldeményeiket a cél jelzésével lapunk kiadóhiva
tala czimére, mi azok beérkezését nyilvánosan 
fogjuk nyugtázni.

A nagymihályi ifjúsági egyesület f. éi i 
december hó 26-án az „Aranybika" szálló nagy
termében saját alapja javara műkedvelői előadással 
egybekötött zártkörű táncvigalmat rendez. Szilire 
kerül : „Mozgófényképek." Bohózat 3 felvonásban, 
írták : Blumenthal és Kadellnirg. Magyarosította : 
I leltai Jenő. Rendező : Singer Mátyás. I lelyárak : 
Oldalszékek és 1.—IV. sor 2 K 4(1 f., a többi so
rok 1 K 80 f„ állóhely 1 K 20 f„ karzat 60 fillér, 
Jegyek előre válthatók Landesman B. könyvkeres
kedésében. Felűlfizetések köszönettel fogadtatnak 
és hírlapikig nyugtáztatnak. Kezdete este fel 8 óra
kor. A felvonás közökben az egyesületi ének
kar Kinin Sándor karnagy vezetésé alatt „Nép- 
dalok"-at énekel.

A Nagymihályi Gazdasági Bank rész
vénytársaság áltál újonnan kibocsájtandó 2000 
drb uj részvény közül — mint értesülünk im
már 1800 drb jegyezve van, úgy hogy csupán 
200 drb részvény vár még jegyzésre, a melyek a 
közel jövőben előreláthatólag jegyeztetni fognak. 
A bank igazgatósága ép ezen szempontból ezut- 



tál is figyelmezteti a régi részvény tulajdonoso
kat. hogy elővételi jogukat mielőbb érvényesítsek, 
a részletek befizetésével való hátralékosokat pedig 
a hátralékos összegek befizetésére kéri fel.

Helyreigazítás. Lapunk múlt heti sza
mában a közigazgatasi bizottság üléséről közölt 
hírünk helyreigazításra szorul, amennyiben a ké
sedelmes kézbesítés ódiuma nem a nagyniiliályi, 
hanem a füzesséri körjegyzőt terheli.

Diplomás ember mint kereskedő. ,\la 
már nem megy ritkaságszámba, ha az úgyneve
zett intelligens pályákra képzett emberek kereske
delmi avagy ipari téren keresik érvényesülésüket. 
Csak nemrégen történt meg Budapesten, hogy 
egy huszártiszt levetette fényes uniformisát s be
állt henteslegénynek. Most pedig I)r. Szuly Ala
dár Budapesten, a Muzeuni-körut 25. szánni ha
zában fűszer- és gyarmatáruüzlete mellé egv cse
megeosztályt is létesített. Az üzlet homlokzata 
csupa márvány, a berendezése pedig ébenfa és 
csiszolt üveg. Szuly dr. óriási pénzösszeget fekte
tett ebbe az üzletbe.

— Karácsonyi postaforgalom. A posta- 
és táv irdaigazgatóság a postai csomagok célszerű 
csomagolása, helyes címzése tárgyában a követ
kezőket közli a közönséggel : A karácsony i es 
újévi rendkívüli csomagforgalom ideje alatt a kül
deményeknek késedelem nélkül valói kezelése csak 
úgy biztosítható, ha a közönség a csomagolásra 
és címzésre vonatkozói postai szabályokat betartja. 
Különösen szem előtt tartandóik a következők: 1. 
I’enzt, ékszert más tárgyakkal egybe csomagolni 
nem szabad. 2. Csomagolásra faláda, vesszőből 
font kosár, viaszos vagy tiszta közönséges vászon, 
kisebb értékű vagy csekélyeid i súlyú tárgyaknál 
pedig erős csomagoló] papír használandó!. Vászon 
vagy papír burkolattal bitó csomagokat, göb nél
küli zsineggel többszörösen és jói szorosan átkötni, 
a zsineg keresztezési pontjain pedig pecsétviasz- 
szal lezárni kell. A pecsételésnél vésett pecsét
nyomó használandó. 3. A címzésnél kiválói gond 
fordítandó] a címzett vezeték és keresztnevének 
vagy más megkülömböztetti jelzésnek (pl. ifjabb, 
idősb, özvegy stb.), továbbá a címzett polgári ál
lásának vagy foglalkozásának és lakhelyének pon
tos kitételére; a Budapestre és Becsbe szólói kül
demények cimirataiban ezenkívül a kerület, utca, 
házszám, emelet és ajtójeizés stb. kiteendő. A ren
deltetési hely tüzetes jelzése (vármegye) s ha ott 
posta nincs, az utolsói posta pontos és olvashatói 
feljegyzése különösen szükséges. 4. A címet ma
gára a burkolatra kell írni, de ha ez nem lehet
séges. úgy a cint fatáblácskára, bördarabra vagy 
erős lemezpapirra Írandó, melyet tartósan a cso
maghoz kell kötni. A papírlapokra irt címeket 
mindig egész terjedelmében kell a burkolatra fel
ragasztani. Felette kívánatos, hogy a feladó nevét 
és lukasát, továbbá a cimirat összes adatait fel
tüntető papírlap legy en magában a csomagban is 
elhelyezve. Kívánatos továbbá, hogy a feladó sa
ját nevét és lakását a csomagon levő cimirat felsói 
részén is kitüntesse. 5. A csomagok tartalmát úgy 
a ciniiraton, mint a szállítólevélen szabatosan és 
részletesen kell jelezni. Budapestre és Bécsbe szólói 
élelmiszereket, illetve fogyasztási adói eső tárgya
kat (husnemü, szeszes italok stb.) tartalmazói cső 
magok cimiratára, nemkülömben az ilyen cso
maghoz tartozói szállítóleveleken a tartalom minő
sége és mennyisége szerint kiírandó.

A közös bakák uj uniformisa. A ka
tonai parancsnokságokhoz már megérkezett az 
értesítés a közös gyalogezredek uj uniformisára 
nézve. E szerint 1908. május elsején eltűnik a ma
gyar nadrág és a bakkancs a magyarországi ezre- 
deknél is. Az uj uniformis a vadász ezredekéhez 
hasonló szürke pantalói és waífenrockból fog ál
lam. A bakkancs helyett eugos cipőt kapnak a 
híres magyar bakák. Az uj uniformison zsinór 
egyáltalán nem lesz, sőt a vv affenrockról is eltű
nik a Mari Terézia által ajándékozott medveköröm 
s a csákó is egyszínű lesz a ruhával.

Kinek kell munkás? A földmivelésügyi 
minisztérium munkásügyi osztálya ezen az utón 
is felkéri a munkaadókat, ha bármilyen munká
sokra szükségük van, szükségletüktől a bérfelté
telek közlésével szóval, levélben vagy táviratban 
értesítsék a munkásügyi osztályt.

Legnemesebb karácsonyi ajándék. 
Családunk javára szólói életbiztosítás. minőt a 
legkülönfélébb módozatok szerint ajánl: Bríígier 
I ajos a Triesti ált. biztosító társaság (Generál.)

10 koronát takarit meg mindenki, 
aki öltönyeit Reich Adolf férfi-szabónál 
Nagymihályon készítteti. Mérték után leg
nagyobb vált szték hazai és külföldi valódi 
gyapjúszövetekben. Legújabb divatu szabás.

Karácsonyi értesítés. Feltűnést keltő 
cbina- és oxidált ezüst tárgyak, tnajolika- 
és bronz dísztárgyak, tea-készletek, japáni 
cikkek, pliiseh-dobozok, fénvkép-albumok, 
bőráruk, utazó-készletek, szoba- és faldiszek, 
gyermekjátékok óriási nagy választékban 
Hiindler Miksa divat es díszműáru-üzletében.

Minden nap friss vaj kaphatói Gyu- 
rótsik Testvéreknél Sulvovszkv-utáza.

Gyermekjátékok óriási nagy válasz
tékben, karácsonyfa-díszek, china- és oxi
dált ezüst-tárgy ak, üveg, majolika és bronz 
dísztárgyak, bőráruk, plűschdobozok, szoba 
és faldiszek, pipere-czikkek, mindennemű 
csipkék és hímzések, blousok minden szili
ben és kivitelben Lieblich M. divatáru-üz
letében Nagymihályon.

Karácsonyi ajándékok, u. m. disz- 
miivek, ifjúsági iratok és képeskönyvek, 
almanachok, albumok, ima, emlék- és zseb
könyvek, Íróasztali készletek, iró-. rajz- és 
festészeti-szerek, modern levélpapír külön
legességek a legjutányosabb árak mellett 
kaphatók Landesman B. könyv kereskedé
sében Nagymihályon.

»z«rke«z.t.: Dr. Kállai József.
Kixdóhivatali miiw/.Btő Landai Joxaef.

NYILT-TER.
Ezen rovat alatt kiixlöttekért nőm vállal felelőaaéget a n/.erk.

Ez év végén,
50 éves pályafutását fejezi be a legjobb magyar 
előlap, az

»Ü SI Ö K Ö S.«
Ehhől az alkalomhói az Üstökös kiadóhiva

tala azt a kedvezményt nyújtja olvasóinak, (nyil
vános helyiségek kivételével) hogy egy negyed 
évre (3 kor. helyett) 2 koronáért, egy fél évre (ti 
kor. helyett) 4 koronáért, egy egész évre (12 kor. 
helyetti 8 koronáért rendelhetik meg az Üstököst.

Utalványéiul: .Üstökös" Budapest.
Az Üstökösnek állandói rejtvényrovata van. 

Minden megfejtő kivétel nélkül értékes 
jutalmat kap.

Az 50 éves jubileum alkalmából megjelenő 
ünnepi számol minden uj előfizető megkapja.

Hirdetések.
1907. V. 249/2.

Árverési hirdetmény.
Alulírott hir. kiküldött mint végrehajtói ezen

nel közhírré teszi, hogy llerskovits Henrik nagy- 
mrhályi lakos végrehajtatónak Reich Izrael végre
hajtást szenvedett elleni 397 korona s jár. iránti 
végrehajtási ügyében végrehajtást szenvedettnél 
lefoglalt s 782 koronára becsült 2 darab ló. több 
rendbeli szobabútorok. 1 drb. szecskavágó slbiből 
állói ingóságok bírói árverésen eladatnak s árve
rési határidőül 1907. évi december hó 24-ik 
napjának délután 2 lírája Véli,ez községbe vég
rehajtást szenvedett lakásához kítüzetík s ahhoz a 
venni szándékozóik ezennel meghivatnak.

Kelt Varannón 1907. évi december hó 8-án.
Sztankö László, kit. jb. intők 

mint kik. végrehajtói.

Kiadó lakás
A Fürdő-utca 8. szánni házban 

egy 4 szobából és szükséges mel
lék helyiségekből álló lakás 1908. 
évi január hó 1-től kiadó.

Özv. Gyurócsik Györgyné
háztulajdonos.
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disznói- és porcellankereskedésében Q 
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9201. I. 1907. szám.

HIRDETMÉNY.
NagyiniháIy nagyközségben

1908. évben megtartandó

országos vásárok
napjainak meghatározásáról.

teki hetivásárok sertés felhajtással tartatnak. 
Nagymihály. 1907. október hói 26-án.

1.
9

Boldogasszony 
Virág

vásár február 
április

3.-4.
13.—14.

3. György május 4.-5.
4. Antal junius 15.—16.
5. Nagy boldogasszony augusztus 10.—11.
(>. Ixikács október 12.—13.
7. Karácsonyi december 21.—22
Heti vasárok minden kedden és pénteken, a pén-

Tóth Árpád Walkovszky Béla
kűzs. jegyző. közs. bíró.

ÜGYNÖKÖK 
felvétetnek sorsjegyek és törvényesen kiál
lított részletivek eladására. Havi jövedelem 
200 500 korona. Valuta Bank Részvény
társaság Budapest, Váci-körűt 48.

BOR ELADÁS.
Nagyságos CZ1BUR BERTALAN ország

gyűlési képviselő ur vinnai termésű 

BORAIT 
ti n. é. közönség részére eladásra bocsátom. 

A Ft A. K:
1SX17. évi hordónként nagyban literje 45 kr.
1907. évi házhoz hordva „ 50 kr.
1905. évi asztali „ 50 kr.
1905. évi Rizling „ 60 kr.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Kiéin Ignácz
vendéglős (Grosz palota.)

A podháji Dráveczky-féle ta
nya, a nagy csűrös kert, rét és 
földekkel együtt bérbe adatik.



Takarékpénztár minden családban

.Ajánlja magát mindennemű 

polgári katonai és papi 
=i RUHÁK = 
elkészítésére, magvar, franczia, angol és 

német divat szerint, mhbí

KARÁCSONYI 
czukorkák, gyertyácskák. karácson 
fa-diszek, finom saloncukorkák, lég 
finomabb tea- és dessert-sütömény, 
francia candirozott gyümölcs, ma
lagaszőlő, datolya, prunelles, kitűnő 
lengyel gomba és pergetett méz, kü
lönféle diszmü- és bőr-áruk, valódi 
tajték-pipák, asztali- és függő-iám 
pák, finom porcellán-készletek, evő 
eszközök stb. a legjutányosabban 

BRÜGLER LAJOS 
fűszer-, csemege- és díszműáru-üzletében Nagymihályon

■ ' beszerezhetők. —

Edelstein és Társa
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK ••••••• 
Finom-posztó és gyapju-áru raktár Nagymihályon.

Nagy raktál hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben. 
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól feljebb. T4(|

ZSF" Megrendelések a 'egrövidebb cfc 
¥ idő alatt pontosan eszközöltetnek.

DK

3 §

.Takarékkosságra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.*

A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
dón összegyüjthetök. hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s így 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

Z\
7\ ? ■: y.
Sí■Sí.

- cichorium inthybus)
mostan ajánljuk a kísérleti művelésnek szánt 
A nyers anyag 1908. évben métermázsánként

A FRANCK HENRIK FIAI-féle kassai pólkávé-gvár igazgatósága a mezőgaz
dáknak a czikória gyökér termesztését is ajánlja a vetésforgóba bevenni.

A CZIKÓRIA
(katáng gyökér

melv őszi szántást kíván, tehát már 
talajt még tél elölt előkészíttetni. -
4 K 10 fiit. árban 3 súlylevonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 
3 K 70 fillérnyi ár mellett Tőkelerebes és Nagymihályi állomáson vételik át és 
azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1907. november 15-én.

FRANCK HENRIK FIAI
í<. ';ic:í<:::KaMEMK

I
Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"

...— elvállal mindenféle temetéseket vidéken is, és pedi£ a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig. ==

i

•••••••••••••••••••• 
Raktáron tart dús válasz- Z 
tékban : érez- és fakopor- • 
sókat, továbbá finom nik- • 
kel koporsókat, minden- £ 
féle szemfedeleket, művi
rág-koszorúkat. szalago
kat, viasz- és szúró 
lyákat.

A gyászeset megtörténté
vel, a hozzátartozók bármi 
módon tett értesítésére, vi
dékre is a lehető legrövi
debb idő alatt az intézet 
megbízottja tiszteletét te- 
endi a rendelmény átvé
tele végett és gondoskodik 
annak pontos kiviteléről.

i
i

fakoporsók 1 frttól kezdve feljebb, érezkoporsétkat gyermekeknek 1 frttól feljebb, nagynak 
TZZTZTZmzzz= egy öl nagyságban ■'(.> frttól egész ~»O<) frtig. Z=TT=

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 

~ rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztositlatik. ~

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.1

Sürgönyczím: Temetkezési "Vállalat XTag'jrm.ilxáljr.

Nyom. Laudeainau B. könyvnyomdájában.


