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Glória! Pax!
1909. Karácsony;
„A mikor az éj fel utján jár vala és 

csendesség tarta fogva mindeneket, a te 
mindenható Igéd, oh Isten ! királyi széked 
mellől elindult.1'

A mit az ó szövetség koronás látnoka 
jósolt, végre hosszú, nehéz, sötét idők 
múltán ténynyé vált.

Csillagfény virraszt a pásztorok fölött, 
méla világával sejtésszerü homályba bur
kolva Betlehem mezőségét. Csak az örök 
\ annak ébren, vigyázva, hogy a tűz ki ne 
aludjék.

Szent, mély csend uralja a tájat, csak 
az éber kutya vakkantása, egy-egy kolornp- 
nak álmos kongása jelzi, hogy van itt 
élet is.

1 )e leszáll az égből az angyalok dicső 
kara, énekével, ragyogásával hirtelen lelket 
ímtve az alvókba, nagy szóval hirdetve, 
hogv itt, a szomszédban van az. a kit ős
időktől vár az ember; ki eljött, hogy a 
sötétben tévelgvőnek mutassa az utat, mely 
visszaviszen a 1 eremtóhöz, hogy egygyé 
legyen a lélek azzal a lélekkel, mely őt a 
testbe lehelte, kitől a teremtmény olv 
messzire távozott.

„Glória!" „Pax!" hangzik föl az angyali 
ének.

„Glória!" „Dicsőség Annak, ki volt, 
van és lesz változás nélkül időtlen illőkig. |

„Pax!" Béke a földön az embernek, 
kinek lelkét jóakarat hevíti.

T A R C Z A.
A Katica-kendő.

A levegőben örvénytáncot lejtenek a sűrűn 
alálnilló Kődarabok. Valóságos harcot kell foly
tatni a dühösen ordító viharral, amely csak úgy 
hasit. Gondolataim fölülnek a tova rohanó szél- 
urfi áltál megragadott íiószán tetejére és els/águl- 
dozoni az emélkezct birodalmába.

Valamikor régen . . akkor is ilyen itclel 
idő volt. Mintha most is látnám magam elölt 
azt a kis szobát. Az ajtó mellett barnára festett 
faagy, alatta húzható kiságy. Aztán még. még 
egv agy és még egy ágy. Sok kellett. A szoba 
közepén nagy négyszögletes asztal, mellette két 
hosszú lóca. Egyéb semmi. Ilyen idők is járlak 
valamikor, ügy szereltemén mégis azt a szobát. 
Haj csak most értem meg azt a halvány sápadt 
asszonyt, aki annak a háznak lelke volt. Akkor 
még annyit keserítettem. Hogyne, mikor annyi
szor mondtam napjában :

Mama tessék kenyeret adni.
Jaj de nagyon haragudott olyankor.

Nem fogtok hallgatni. Egész nap egy 
percre sem all be a szátok, mindig csak enni

— .Mama, csak egy kicsit lessek adni.

Hol van az a „Glória?" Hol van az, 
a ki még törődik a végtelen Dicsőség 
dicsőségével? Hol van, a mi tartalmat ad 
neki ? 1 lol van a hit, mely útnak indította 
a pásztorembereket? mely bennük a meg
győződést szülte, hogy az, a ki társuk 
jászolában, szegényes pólyába göngyölve 
nyugszik, a magasságbeli Hatalmasnak, 
Adunainak öröktől fogva élő fia.

Ha élne ez a hit. élne a szeretet, mely 
szüret, mert azt az Isten követeli, mely 
nem keresi a magáét, sőt éppen másnak 
örömében leli örömét.

A ki itt fekszik a jászolban, a ki a 
szeretet legmagasztosabb megtestesülése, 
az férfi korában fennszóval hirdette, tettei
vel erősítette, hogy ez a szeretet felölel 
mindent, hogy ez a szeretet letiporja a 
korlátot, mely az embert az embertől el
választja : a mely szeretet egyrészről a va
gyont könyörületessé, másrészről a nélkü
lözést türelmessé teszi, s ezzel áthidalja 
azt a tátongó űrt, a melyet a hitnélküli 
emberszeretet kitölteni nem képes. Mert 
igaz, hogv ad a társadalom, de adományát 
a megajándékozott csak irigységgel fogadja. 
Mert a megajándékozott sem ismeri a 
szeretetet. s keserűségében azon töpreng, 
hogy mennyit adhat más ingyen !“

Nincs „Pax!" nincs béke!
A hit fogy, fogva szeretet és a türelem, 

s ezzel a békének alapja.
A béke a szeretetnek és türelemnek 

leánya. Ahol a hit ingatag, a hol hajlandó
| az isteni szeretetet félretolni, ott ingadozik

— Nekem is ... . Nekem is.................
— Adok, adok, nesze. Mindjárt adok verést 

mindnek Csak még egy szót halljak.
Igen, kedves mama mindig mérges mi

ránk. .Mindig meg tetszik verni, mikor kenyeret 
kérünk.

Még most is jár a szád ? Gyere velem.
- Euj nagyon a szél mama. Igen, más 

g\érmeknek van télikabálja. Farkas Szerelmek is 
olvan szép van, meg mindegyiknek, nekem meg 
meg egv rongyos blúzt se varrnak. Mégis mindig 
kint kell járni.

No jó. nem fogsz megfagyni.
Aztán anyám felkapta a szép nagy téli 

kendői, amely amióta én emlékszem mindig meg
volt. Mikor még a szép nagy diófából faragott 
szekrény’ is ott díszelgett a szobában, annak az 
ajtó fiókjában volt összehajtogatva. Mikor egy
szer eltűnt a hagy szekrény csúnya bácsinak 
hívták azt a gonosz embert, aki elvitte, akkor 
egv fehér lepedőben volt felakasztva. Úgy szerel
tünk hosszú rojtjavai játszadozni. Titokban befon
tuk kifontuk, hozza simultunk, olyan finom, puha 
volt, akar csak a Katica cica szőre. El is nevez
tük Katica-kendőnek. Anyám is ugv szerette. Mindig 
mondta, mikor fölvette.:

Látjátok gyerekek . . . ezt már szegény

a szeretet és minden, a mi belőle születik. 
Ez a szeretet csak a széltől bókoló nád
szál lesz s a szél többnyire az önzés felé 
fogja lengetni a szálat, oda, a hol haszon, 
vagy hervatag dicséret int.

S ha az önzés úgy látja, hogy ezek
ben nem lesz része, a gyökér nélküli 
szeretet ellankad, elhal. A hol hit nincs, 
ott nem biztat az örök szeretet jutalma, 
ott a szeretet ténykedései is elmaradnak.

Jöjjön a „Glória" és élni fog a „Pax" 
is!

Küzd az önzés az egyének között, a 
jelszó: „A mi a tied, az az enyém is, de 
a mi az enyim, az nem a tied uralkodik 
a lelkeken. Elégedetlenség, áskálódás 
minden.

De nemcsak az egyének között.
Megvan ez a küzdelem, meghal ez a 

„Pax" a nemzetek és nemzetiségek dula
kodása közben is, mert hiszen az egyetértés 
is a szeretet gyümölcse.

Közös a koronás fő. A' földi leg
magasabbat látják benne népei. De ezek a 
népek egyezni nem tudnak. A korona 
terhe alatt roskadozó aggastyán pedig nem 
képes határozni. Nem akarja, hogy népei
nek valamelyike mostoha atyának tartsa.

Íme! Itt sincs „Pax!"
Nem borult olyan mély sötétség a 

betlehemi tájra, mint a milyen borítja a 
hazafias léleknek egét. Ősi jogokat tipor 
a nemzetiségek raja, s mi, kik ezeknek az 
ősi jogoknak révén szabadabban óhajtunk

nagyapátok hozta az egri vásárról. Akkor még 
volt miből hozni, volt . . .

— Anyám hová megyünk, én már úgy 
fázom.

— Fogéi hez.
Jaj ne menjünk oda anyám. A múltkor 

olyan csúnyái mondott, mert nem vittem pénzt.
— Csak gyere fiam.
Es én akkor ugv haragudtam anyámra, mert 

oda kellett menni, aki olyan csúnyát mondott, 
mert nem vittem pénzt.

Segített a szél is haragudni. Csakúgy fütyült 
keresztül a fiilemen. Ha ala dugtam a kezemet a 
Katica-kendő aki, megfogtam a kezét anyámnak 
és éreztem, hogy nagyon reszket.

Fázik anyám ?
Rám hagyta, hogy igen.
Odaértünk ;t Fogéi üzlethez. Anyám állít 

egy darabig, aztán bementünk. Jaja, de haragudott 
Fogéi ur. Úgy kiabált anyámra, pedig ő szegény 
olyan halkan beszélt.

Elmehet, elmehet dühöngött Fogéi ur. 
Én nem adok egy krajcár árát sem. Nem tartozom 
a maga pereputtyát kitartani. Koldusok, oszt úgy 
akarnak élni, mint az urak, mindig falnának. Nincs 
semmi.

Én csak bámultam az én anyácskámra. 

, x , a legelegánsabb kivitelben azonnal készíttetnek
E V J L G i L K LANDESMAN 0. könyvnyomdájában

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



szárnyalni, nem emelkedhetünk, mert ez a 
többinek kárával járna.

Íme! az önzés,mely megöli a „Pax"-ot!
Betlehem pásztornépe összetartott s 

egy lélekkel indult keresésére Annak, kit 
az angyali látomás nekik bejelentett s meg
találták a „Pax“-ot.

Mi magyarok nem járunk egy 
csapáson, nem tartunk össze; sokan külön 
keresik a keresettet és netn találják meg, 
mert az önzés, a hatalmi vágy elriasztja 
a ,Pa.x"-ot.

Jönne meg valahára az egyetértésnek 
hite, megszületnék ez a »Pax“ is.

De szép karácsonyi ajándék lett volna 
ez 1! 0. S.

Olvasóinkhoz!
Lapunk a következő újévtől kezdődóleg X\ . 

évfolyamába lép. Tizenöt év óta szolgálja híven 
és lelkiismeretesen városunk és vidékének köz
ügyéit, jövőben is előbbi programmunkhoz híven 
egész lelkesedéssel szándékozik a közérdeket szol
gálni. hazafiaságot, műveltséget, anyagi és szel
lemi kultúrát terjeszteni s előmozdítani.

Vezéreszménkent mindenkor a nemzeti érzés 
képezte, ebben látjuk ma is azt a soha nem múló 
feladatot és célt, a melyért küzdeni minden idő
ben készek vagyunk.

Helyi ügyeink istapolása, azoknak felszínen 
tartása fogja különösen célunkat képezni s füg
getlen véleményünk nyilvánításában és a tények 
megítélésében feszélyezve soha nem leszünk. Ki 
fogunk tartani minden téren bátran.

S ha érdemszámba fog vétetni működésűnk, 
ebből az oroszlánrész közönségünket illeti, mely
nek minden tényezője közrehatott munkásságunk 
kifejtésében. Mi csak kötelességet teljesítünk, mi
dőn a közvélemény szócsövévé szegődünk.

S midőn a n. é. közönséget arra kérjük, 
hogy mint eddig, a jövőben is pártolja lapunkat, 
fogadja ezt ezentúl is szívesen, kérelmünk egyben 
oda irányul, miszerint az anyagi támogatást se 
vonja meg tőlünk, lévén az egyik feltétele annak. 
Itogc kötelezettségeinknek képesek legyünk eleget 
tenni.

Meg vagyunk róla győződve, hogy törekvé
seink mellett, kérelmünk nem marad pusztában 
elhangzott szó. Dr. Kállai József.

Előfizetési felhívás.
zl .Felsö-Zemplén’ AV. évfolyamára ezen

nel előfizetést hirdetünk.
Előfizetési dij a régi: egész évre 8 korona, 

félévre 4 korona, negyedévre 2 korona.
Azon t. olvasók, kik egyszerre fizetnek elő 

egész évre, egy díszesen kiállított előjegyzési 
naptárt kapnak ajándékul.

fí ,,Felsö-Zemplén“ kiadóhivatala.

Hogy kiabál rá ez a Fogéi ur, ő meg hallgat 
szegényke. Aztán meg hogy mindig eszünk. Hisz 
nincs is mit.

Anyám levette csendesen meghajlott válláról 
a szép Katica-kendőt. Összehajtotta és odatette a 
hosszú asztalra.

Itt hagyom a kendőm, kedves jó Fogéi 
ur. Csak egy kis lisztet, meg egy kis sót adjon 
érte .... hisz éhen halnak ezek a szegény 
gyerekek.

Fn úgy megijedtem hogy szólni sem tudtam, 
mikor Fogéi ur felkapta és eltette a drága Katica
kendőt ....

Úgy láttam anyám is mondani akart még 
valamit de aztán nem szólt.

Fogéi ur kimért lisztet, élesztőt meg sót. 
Mikor már az ajtónál voliunk, visszahívott engem 
és még így darab kenyerei is levágott és azt 
mondta:

— Jó lesz, még kisül a másik.
Szépen megcsókoltam a kezét.

Kedves mamám, tessék nézni, kenyér, jó 
puha kenyér és a szivemhez szoritottain a ke
nyeret.

Már én nem fáztam, mikor kimentünk, de 
anyáin úgy fázott, hogy a könnye is kicsordult. 
Élt azt hittem, hogy a hideg miatt.

VEGYES HÍREK
— Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk 

lapunk t. olvasóinak és munkatársainak. Legyen 
mindnyájuknak az a szent karácsony, a mit mi 
óhajtjuk : a szeretet ünnepe I

Adomány. Az ingyentef költségeinek 
fedezésére Orosz Ignácné úrnő 10 koronát ado
mányozott. A vezetőség az összeget ezúton is 
nyugtatja és az adományozó úrnőnek köszönetét 
nyilvánítja.

— A kútmunkálatok serényen folynak és 
immár bizonyos, hogy január hó első felében a 
Kossuth Lajos-utcai kút kész lesz. Valóságos 
áldás lesz a lakosságra, hogy nem lesz kénytelen 
oly messzire ivóvízért menni. Az egész Kossuth 
Lajos-utcában ugyanis iható viz nincsen.

— Az Izr. nőegylet táncestélye. A nagy
mihályi izr. jótékony nőegylet 1910. január hó 
második felében fogja táncestélyét megtartani. Ez 
alkalomból Palásthy színtársulatának több tagja 
lejön hozzánk és müvészestélyt rendeznek.

A nagymihályi korcsolyázó-egylet vá
lasztmányi ülése. A nagymihályi korcsolyázó-egy
let Dr. Holló Zoltán elnöklete alatt e hó 17-én 
választmányi ülést tartott, a választmány férfi és 
hölgy tagjainak élénk részvétele mellett. A választ
mány beható megvitatás tárgyává tette az egye
sület folyó ügyeit s Walkowski Béla főbírónak. 
Medák Géza sörgyári ügyvezetőnek és Landesman 
Vilmos villanytelep-tulajdonosnak az egyesület 
iránti odaadó támogatásukért egyhangúlag jegy
zőkönyvi köszönetét szavazott. Ezután a vigalmi 
bizottság tartott ülést és Bránszky Gyuláné el
nöknő indítványára elhatározta, hogy Sylvester es
téjén az „Aranybika" nagytermében mulatságot 
rendez. A bizottság megállapította az estély prog- 
rammját, amely igen fényesnek Ígérkezik.

Eljegyzés. Sztaskő Civözö vinnai rk. 
tanító december 16-án eljegyezte Hoszpodár 
József laborcszögi vendéglős leányát Mariskát.

Országos vásár. Az e hó 20. és 21-én 
megtartott karácsonyi vásár, a melytől a keres
kedők és iparosok oly sokat vártak, igen rosszul 
sikerült. Valóságos fátum, hogy nagymihályi 
vásárokon az esőnek csak ugv ömleni kell. Most 
is. december hó végén úgy esett az eső, hogy 
tavaszi esőzésnek bátran beillett volna. Alig jöttek 
be a vidékről, a kik pedig itt voltak, az eső és 
sár miatt az utcára sem mehettek ki.

Megugrott cukrász. Markovics Károly 
cukrásznak, bár egyedül állott e téren városunk
ban, sehogysem volt üzletével szeicncséje. Nemrég 
a város elénkebb helyén uj helyiségbe költözött, 
de az üzlet itt sem ment jobban. Időközben 
felesége is elhalt és ez annyira elkeserítette az 
amúgy is sorsával elégedetlen embert, hogy a 
kártyában keresett vigasztalást. Utóbbi időben 
szenvedélye annyira fokozódott, hogy üzletét teljesen 
elhanyagolta és jelentékeny veszteségei miatt erősen 
eladósodott, sőt bűnre is vetemedett. Állítólag

— Mit tetszett hozni ?
— Hát nekem mit ? futottak elénk a gyerekek 

otthon.
— Hát a Katica-kendő hol van ? — Kérdezte 

az egyik.
— A Katica-kendő ... A Katica-ken

dő?. .. . Azt elvette a Fogéi ur, dadogtam és 
sírva fakadtam.

A többiek utánam karban.
A szép, aranyos Katica-kendőt minek adtátok 

oda ? . . .
— Adott érte kenyeret ....
— Kenyeret I . . . — visított mind és én is 

velük.
Rohantunk anyámhoz és a következő pilla

natban boldogan rágicsáltunk és feledve volt, fe
ledve a Katica-kendő . .

. . . Újból megrázta a szél ablakom. Mintha 
meg-meglebbene ott kiin a hidegben egy vékony 
kartonbluz és én lebomlok az ablakpárkányra, 
sírok keservesen. Siratom a Katica-kendőt és azt 
a szegény asszonyt, azokat a keserű szavakat, 
amit akkor gyerekfővel mondtam és amelyek hal
latára az anyám szeme úgy csillogott ... Én 
azt hittem azért, mert haragszik.........

Haraszthyné Szederkényi Anna. 

váltót hamisított és ezért bűnvádi feljelentést 
ettek ellene, de az eljárást lefolytatni nem lehet, 

mert időközben megszökött s valószínűleg 
Amerikában keres menedéket és jobb sorsot. 
Markovics tisztességes, törekvő ember hírében 
állott és Így jelentékeny hitelre tudott szert tenni, 
úgy, hogy hitelezői több ezer koronával káro
sodnak.

— A pályaudvar világítása. A m. kir. 
államvasutak miskolci üzletvezetősége e napokban 
küldötte meg a helybeli állomáshoz a Landesman 
Vilmos céggel kötött és a villamos világításra 
vonatkozó szerződést. Az üzletvezetőség közli, 
hogy az igazgatóság a bevezetés iránt legközelebb 
intézkedni fog. — Végre tehát megszűnik a po
koli sötétség és lesz világosság.

— Köszönetnyilvánítás. Az állami iskola 
szegény tanulói számára Czibur Bertalanná Ö 
nagysága sajátkezíileg ruhácskákat varrt, melyek 
a növendékek között ki is osztattak. Fogadja a 
mélyen tisztelt úrnő e jószivü, nemes tettéért az 
állami iskola tanítótestületének hálás köszönetét. 
Srega József ur egy differenciális ügyből kifolyó
lag az állami iskola szegény tanulóinak részére 
22 korona 40 fillért adományozott. Amidőn jól 
esik látnunk, hogy intézetünknek egykori tanít
ványa ma is jószivvel gondol vissza reánk, nem 
mulasztjuk el adományáért hálás köszönetünket 
kifejezni. Az igazgatóság.

— Uránia. A f. hó 19-én tartott előadást a 
minden szépért s hasznosért lelkesedni tudó kö
zönségünk elég nagy számban látogatta, a meg
jelentek pedig bő kárpótlást lelték a kedvezőtlen 
időben való feljövetelükért, mert az előadás két 
száma a szórakozáson kivül sok kellemest s ta
nulságos dolgot nyújtott. Laszka Gyula púig. isk. 
tanár szabad előadása kiválóan ragadta meg a 
közönség figyelmét s méltán, mivel úgyszólván 
köztudatban levő dolgot — saját énünk ismerte
tését — vonzó, lebilincselő előadásban juttatta ér
vényre. Oppitz Sándor „Nápoly és vidéke" címen 
vetítőgép kíséretében tartott előadást és közvetle
nül szerzett tapasztalataival is gyönyörködtette a 
hallgatóságot. — A következő előadás 1910. év 
január hó 2-án tartatik, melynek sorrendjét jövő 
számunk közli.

A laborezszögi állami óvodában, f. hó 
22-én délután lélekemelő karácsonyfa-ünnepély 
folyt le. Az ünnepélyt Kostyál Erzsébet óvónő 
rendezte, ki fáradságot nem ismerő türelemmel 
diszitette fel a karácsonyfát és tanította meg a 
gyermekeket a szép karácsonyi énekekre és versi
kékre. A karácsonyfa felállítását kegyes adomá
nyaikkal : Gróf Sztáray Sándoriié Öméltósága, 
Karczub Pál esperes lelkész, gond, elnök úr. 
Oppitz Sándor esperes lelkész úr. Dr. V'csz/wwty/ 
József úr. Kácz Henrik gyógyszerész úr, Hosz
podár József úr gondnoksági tagok és még töb
ben tették lehetővé. Azon nagy örömért, melyet a 
kisdedeknek e nemesszivü adakozók szereztek, a 
gyermekek nevében, ez utón mondok hálás köszö
netét. Laborczszög, 1909. december 23-án.

Lewandowski Jenő áll. isk. igazgató-tanitó.
A Nagymihályi Korcsolyázó Egylet 

Sylvester estélye. A valósággal tavaszba illő 
időjárás úgy látszik nem olvasztotta fel korcsolyázó 
egyletünk választmányának ügybuzgóságát. A téli 
fagy késése miatt a jégpályán nem nyújthat 
szórakozást az egyesület közönségünknek, s igy 
egyelőre áttette működése terét a táncterembe. 
Az év utolsó napján szokásos Sylveszter estély 
rendezését ezúttal a korcsolyázó egylet vette kezébe, 
amelynek választmánya élén Bránszky Gyuláné 
és Mertens Alfréd vigalmi bizottsági elnökökkel 
nagy odaadással fáradozik abban, hogy a közön
ség vidám hangulatban evezzen át az uj esztendőbe. 
Az estély mulattató és változatos programtnjával 
kellemes szórakozást Ígér a közönségnek, amely
nek körében az idei egyetlen Sylvester-csti mulat
ság iránt már eddig is igen nagy érdeklődés 
mutatkozik. Az estély terített asztalok mellett, az 
„Aranybika" nagytermében fog megtartatni s 
8 órakor kezdődik. Személyjegy ára 2 korona, 
családjegy 4 korona, váltható az esti pénztárnál.

— Pályázat A nagymihályi közkórháznál 
rendszeresített és 1000 korona javadalmazással 
járó irnoki állásra a pályázatok 1910. január hó 
10-éig adhatók be a vármegye alispánjához.



— A kereskedelmi és hitelbank építkezése. 
A jövő nyár folyamán főutcánk egy modern 
épülettel fog gazdagodni. A kereskedelmi és hitel
bank uj székházat épit, melynek terveit az egész 
országban már ismert Papp és Szabolcs mérnöki 
irodája készíti. Az építkezés április havában fogja 
kezdetét venni.

— Eső, sár, hó. h héten eső, hó, fagy és 
sárban volt részünk. Az időjárás oly szeszélyes, 
hogy csodaszámba kell venni, hogy eddigelé 
nagyobb megbetegedések nem történtek. Itt a 
karácsony és mindenütt oly nagy a sár, hogy 
alig lehet közlekedni.

— Oyermekfelruházási ünnepély. Lélek
emelő gyermekünnepélyt rendezett a pazdicsi két 
elemi népiskola, mely alkalommal özv. Neuendorf 
Henriimé 64 gyermeket ruházott fel az általa 
sajátkezüleg készített ruhadarabokkal. Azonkívül 
minden gyermek apróbb ajándékokat kapott. A 
jó tett dicséri a nemessen gondolkodó úrnőt.

— Tulajdonost cserélt birtokok, özv. 
Ri’USS hercegné férje elhalálozása következtében, 
összes felvidéki birtokait Qatterburg grófnénak 
2,100,000 koronáért adta el. Pár év előtt vásá
rolta a herceg ezen birtokokat 1.400,000 koro
náért a Wollmann családtól, melyeknek egy részét 
600,000 koronáért parcellázás utján már előzőleg 
értékesített. Tiszta nyeresége maradi tehát 1,300.000 
korona.

— Óvakodjunk ! A napokban Sátoralja
újhelyben egy veszedelmes kalandoruő könyör- 
adomány gyűjtés örve alatt minden hozzáférhető ér
téktárgyat elemeit. Országos körözés alá került.

Lapnév változás. 1910. január 1-vel a 
„Kisvárdai Lapok" nevet „Felsöszabolcsi Hirlap“-ra 
változtatja.

Amerikai püspök. A király Ariim Mihály 
dr. országgyűlési képviselőt, az eperjesi egyház
megye makoniczai esperesi kerülethez tartozó 
Biharéi község gk. lelkészét amerikai magyar gk. 
püspökké nevezte ki.

A Haltenberger-félc kassai ruhafestö, 
vegyi tisztító és gözmosógyár vegyi-tisztító osz
tálya a múlt évben olykép alakíttatott át, hogy a 
tisztítás gyorsan, a legszebben és jütányosabban 
végezhető, mint bárhol másutt. A ruhák tisztitta- 
tása fontos nem csupán takarékossági, de egész
ségi szempontból is. A külföldön, nevezetesen a 
német, francia és angol városokban annyira álta
lános, hogy minden intelligens ember legalább 2 
havonkint tisztittatja ruháit tekintet nélkül azok 
tisztább vagy pecsétes állapotára. Felvilágosítás 
nyerhető Rosenberg Hermán üzletében Nagymi
hályon.

..Aktuális Könyvtár" cint alatt nagy
szabású, teljesen eredeti irodalmi vállalkozás indult 
meg Budapesten Szomaházy István szerkesztésében, 
mely egy még egészen uj eddig ismeretlen téren 
nyit ösvényt. Egy sajátságos irodalmi műfajt teremt 
meg. Beleviszi az irodalomba művészi eszközökkel 
dolgozó aktualitás hatalmas erejét. Az első kötet 
Podányi Zoltán nagystílű munkája : Repülőgépen 
az északi sarkra, melyben fantasztikus színben 
ecseteli az 50 év múlva töltendő eseményeket. Az 
ő regényében a repülőgép már olyan közismert 
fogalom, mint ma a vasút vagy az automobil. Ára 
1 kor. 50 fillér.

— Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RETHY" figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 60 fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és hu- 
rutos bániaknak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RETHY" név. 

W koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 

Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Felelős szerkesztő: Dr. KÁLLAI JÓZSEF.

Lokotnobil vizsgával biró

okleveles gépész
1910. január hó 1-től kezdve állást keres. 
Cint e lap kiadóhivatalában.

i Hirdetések

"Ritka bevásárlási alkalom !!!

6uthnanii \[árkusz
rőfös- és divatáru-üzletében mindennemű
------ rőfös- és divatáruk mélyen a ——

gyári áron alul
árusittatnak.

Minden vevőnek saját érdekében áll, hogy 
dúsan felszerelt raktáramat megtekintse, i 
Itt az alkalom! Itt az alkalom!

GYIROCSIK JÓZSEF
CZUKRÁSZATA

N /\ G Y M 1 H A L Y.

Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására hozni, hogy Nagy
mihályon 

czukrászatot
nyitottam. Megrendelhetők: Parfait, 
fondan - bonbonok, li körös- és 
különféle sütemények, Kaylerek 
(Mignon), Tea-sittemén (fék, torták, 
yrilliás és ('aramell disztorták, 
krokanbas és yesztenye ki'dönle- 
yesséyek a legremekebb kivitelben.

Megrendelések szolid árban s a leg
finomabb minőségben állíttatnak elő.

Naponta finom sütemények kaphatók 
Gyurócsik Gy. fűszer-, csemege és mü- 
virág-üzletében (az újonnan épült áruház
ban). Ugyanott rendelések is elfogadtatnak.

A n. é. közönség kegyes pártfogásá-

Qyurocsik József
cukrász.

Sörlesztéses • • •
• • • « kölcsönöket 
a legelőnyösebb feltételek, legolcsóbb ka
matláb mellett földbirtokra, telkekre, há
zakra stb. 15 50 évi időtartamra nyújt 
előkelő földhitelintézet.

Bővebb felvilágosítással szolgál 
Ftosenbercp Nándor Nagymthály.

A Dr. G. Schmidt fötörzs és tisztiorvos féle

F Ü L O L A J
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos süketséget, 
fülfájást, fülzügást és nagyothallást, még idillt 
esetekben is.

Egyedit kapható üvegje 4 Kor.
Megay Oeffert gyógyszertára, Kassa, Fő-ut 12sz.

Szultán- forrás
Nagyon kellemes, tiszta izü. természetes szénsav
ban gazdag, bor dús Lithion-tartalmu ásványvíz. 
------------ nincsen kellemetlen mellékize. ------------  

ftC*' Gyógyító és üdítő ital.
Diis Lithion tartalma következtében sikerrel alkal
mazható vese-, hugykö- es hólyagbajok eseteiben, 
valamint cukorbetegségekben, csúzos bántalmak- 
nál : továbbá a légző- és emésztő szervek huruton 

bajainak gyógyítására.
Egyedüli raktár:

GLÜCK MÓR cégnél NAGYMIHÁLY.

Keilfeie 
Keil-fele 
Keil-fele 
Keil-fele

legkitűnőbb mázoló szer ^===
- puha padló számára, 

viaszkenocs kemény padló számára, 
fehér „GLASUR" fenymáz 90 fillér, 
arany-fénymaz képkereteknek 40 fillér, 
szalmakalap-festek minden szinben.

Mindenkor kaphatók :

Mór czégnél Nagymihályon.Glück

Leinerovits Simon
--------------női ruha készítő műterme---------------
NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utcza 31. sz.

—--------------------
Van szerencsém a n. é. hölgyközön

séget tisztelettel értesíteni, hogy Nagy- 
mihályon, Kossuth Lajos-utcza 31. szám 
alatt, az újonnan épült Rosenberg-féle 
házban, egy 

női ruha készítő műhelyt 
nyitottam, ahol a legújabb divatu angol 
és francia divatlapok szerint a legelegán
sabb toilettek kiváló szakismerettel és 
pontossággal készíttetnek.

Gyors és pontos kiszolgálást bizto
sítva. kegyes pártfogásért esd

teljes tisztelettel 

Leinerovits Simon 
női ruha készítő.

FINOM POROSZ

Szalon kőszén 
métermázsánként 4 korona 20 fillérért 

i'cliipi'ilotl bükk tűzifa 
métermázsánként 2 koronáért kapható 

Rosenwasser Mór 
tűzifa-kereskedőnél Nagymihályon.
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kell a szappan összehasonlításánál és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ 

szappana sem éri el a

Jóság, 
ár

'gr

szarvas 
szappanét 

minden jó tulajdonságában, tiszta- 
ságában, mosóképességében, lágyságá

ban és olcsóságában.
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Nagymihály.. Andrássy Dénes-utcza.

KUNA JÓZSEF
B

t

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, 
bog) Nagyinihálybaii 12 él óta fennálló 

kocsifényezö és kárpitos- 
—műhelyemet • _
1910. január hó I-étöl a Kossuth l.ajos-utcán lévő Kolozsvári
ivá házból. .1/ ,\’..;:.iss} | ><:.,--utca s sz. o> Bendy János 

ácsmester ur házába helyezem ál.
EK .i i rr: • kocsi -bútor av.'K.it. ...ysziiau

llj kocsi I - lését is | unó <■> .szolid kivitelben.
l-otörekvésein leend, hogy nagyrabecsiilt megrendelőim párt

fogását jo és pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.
, mű közönsi g szivi s támogatását, 

kiváló tisztelettel

Kuna József
kocsifénvezö és kárpitos. J

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság 

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be 
vezette . - e czelból egy élőkéül életbiztosító társasaggal lepett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő: A belépni -zandékozó 
kötelezi rnagat I koronás heti resztetek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind eletet is biztosítja. 15 év elteltével, miikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 1060 koronára nő 

1000 koronát kézhez kapja. \ 
mennvibeti azonban-már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik, il .1 ' •: i‘.;i > 1 ■ 1 be iiüítllh úgy
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 BO évig terjedő életkorban lévők. 
Lgy-egy ügyfél több 1000__ 1000 koronás téleh is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az i </s/crii lakarékoshág 
eme legújabb módjain tis/iri-ítél felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg. hogy az ország más livbein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma mái milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképeii jegyezlek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

ENGEL SÁMUEL
ékszerész, óra, arany- és ezüst-cikkek raktára

i<Z i 'Vé j

j I N AGVMI HALY. KOSSUTH LAJOS-UTCZA

cf
c cfe Feltűnést keltő olcsó árak 

arany- és ezüst zsebórák

*
inga- és sálon órák,

valódi ezüst ggertgatartók,

asztali készletek,

mellett kaphatók:
'valódi ÍÖerndorfi china-ezüs*

diszmü-áruk,

*
*

Edelstein és Társa
• • • • FF.RFi-RI 11 \ KÉSZÍTI > • • • • 
finom-posztó és gyapjuáru-raktár Nagymihály.

Ajánlja magát mindennemű „m 

polgári- katonai és papi 
==s RUHÁK ~ 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és

ggémánt és brillians-tárggak

óriási választékban.

^avitások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

Képkeretek nagy választékban jutányos árak melleit. *

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben. 
l'érfi-öltöiryok mértek szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 írttól feljebb.

& ’iriüE Megrendelések a legrövidebb & 
V idő alatt pontosan eszközöltetnek. V
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A Kassai Jelzálogbank r. t. |l
- NAGYMII IÁ1.YI FIÓKJA. = !

Elfogad betéteteket takarékkönyvecskére \agy folyószámlára
a legelőnyösebb feltételek mellett.

Váltókat leszámítol és beszed,
kölcsönöket

kamatozó és törlesztéses jelzálog
folyósít.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a Réthy féle pemetefű 

cukorkánál.
V ásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 
határozottan Rélhy félét kérjünk, mivel 

sok haszontalan utánzata \aii.

Egy doboz 60 fillér.
Csuk Rétliy-félét fogadjunk el!
Kapható Nagyinihálvoii Szőllósi Sándor és 

lolvay Imre gyógyszerészeknél.

Nyomatúit l.andesman B. konyvnyuindajaban

ezüst pénznemeket, idegen battkje- 
dijtalanul bevált.

- Előlegek n y ti j t á s a értékpapírok

I oglalkozik az életbiztosítással kapcsolatos takarékbetét

Átutalásokat bármely külföldi piacra is közi etil.

- és betöiésmentes sa,fe clepc

OSZT ALYSORSJEGYEK.
Sorsjegy csoportok alakítása. •• •• •• .• 

ii g y I e t e k es minden egyéb banki ig lel -yors cs előnyös 
lebonyolítása.

r a. ---------

üzlettel.

isit. '^r.


