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Igenis, ne tessék mosolyogni e pro
bléma naivitásán, mert ez egyike ama kér
déseknek, melyek a legközelebbről érintik 
családi nyugalmunkat és zavartalan életün
ket. Azoknak az aranyidőknek, midőn cse- 
lédhüségről komolyan lehetett szólani, sze
rencsecsillaga régen leáldozott már és el
bújt a sötétlő fellegek kárpitja mögé, hogy 
talán soha többé ne mutassa fényes arcu
latát. Gazda és cseléd között teljesen meg
lazult az a kötelék, mely még néhány év
tizeddel ezelőtt a jó egyetértésnek és egy
más kölcsönös megbecsülésének zálogát ké
pezte. A szives viszonynak, mely egyaránt 
vont derűt barátságos sugaraival mindket
tejük helyzetére, a rideg önzés és a jogok 
és kötelességek minuciózus kiparcellázása 
lépett helyébe. Xe méltóztassék e fordulat
ért se a gazdát okolni, se pedig a szolgára 
a szitkok és gáncsok záporát zúdítani, inért 
ez kizárólag az idők jelének tekintendő.

Az egyensúly ugyanis nem maradt 
mindig zavartalan. Hol az erősebb fél feszí
tette meg erejét, hogy a maga szupremá- 
ciájával a cseléd torkára forrassza a jajszót, 
hol pedig az elnyomott pária küzdött a két
ségbeesés erejével egv atomnyi szabad le
vegőért, hogy a brutalitások lealázo bilin
cseit feloldozza. Ha harcról volt szó, leg
több esetben természetesen a gyengébb fél : 
a rabszolgaságban sínylődő cseléd húzta a 
rövidebbet. Ámde egyszerre uj légáramlat

T A R C Z A
Egy színész végzete.

Irts Csehov Antal

. Scsipczov, egv jószivü s a szó legszorosabb 
értelmében egyszerű, jól megtermett, magas, 
elles tértin, — ki nem annyira színpadi ado
mányokkal, mint inkább rendkívüli lizikai erő
vel volt megáldva — egy színi előadás közben 
összeperelt az entrepreneurrel és a szidalmak 
hevében hirtelen úgy érezte, mintha tüdejében 
megpattant volna valami. Zsukov entrepreneur 
szokása szerint minden vita végén ideges ka
cagásba tört ki s ájulásba esett. Scsipczov azon
ban ez alkalommal nem várta be az ih kime
netelt, hanem haza sietett. A vita és a’lüdejé- 
ben érzett pattanás annyira nyugtalanná telte, 
hogy elhagyva a színházat, festett arcai is el- 
leledé megmosni és csupán csak a szakáit tépte 
le állóról.

Midőn Scsipczov haza érkezett, sokáig járt 
lel es alá szobájában, majd végre az ágyra ült, 
lejét kezére támasztól s elgondolkozott. Mozdu
latlanul, egy hangot sem ejtve ki ült igy más
nap délután kél óráig, amikor Szigajev komi
kus lépett be hozzá.

— Mit művelsz Mihály Ivanovics:' .Miért 
nem jöttél a próbára? — kérdé a komikus el- 
elfulo lélegzettel.

Scsipczov mit sem válaszolt, csak kipiro
sodott szemeit rá szegezte a komikusra.

. ~ 1-egaiább az arcodat mosd meg — folv- 
tala Szigajev. I'ertelmesen nézesz ki.' I.eittad 

i

kerekedett útra Nyugatról és a plebeiusok 
utódai mohón, tele tüdővel szívták magukba 
az éltető eszméket. Ezzel gyökeresen meg
változott a helyzet. A jobbágyság, mint in
tézmény megszűnt s megszületett a világot 
megváltó szocializmus, mely egyforma sze
retettel öleli keblére a Kelet kuliját és a 
Nyugat baromi sorba sülyedt munkását.

Az elnyomók és elnyomottak között 
a harc nem újabb keletű, oly régi az, mint 
maga az emberiség. Menenius Agrippa és 
a Gracchusok a tanunk rá, hogy Marx és 
Lassale eszméi is évezredekkel nyúlnak visz- 
sza az ókorba. Amint ezen eszmék hívei
ben megérlelődött az a tapasztalat, hogy 
egyesült erővel majdan feldönthetik a mai 
társadalmi rendszer korhadt oszlopait, az 
erők viszonya a mérleg serpenyőin helyet 
cserélt. Azóta e kérdés égbetörő felkiáltó
jelként fenyegeti állami és társadalmi éle
tünket, gyors munkára serkentve, hogy si
essünk veszélyes operáció árán is a mérges 
fekélyt kiirtani, mielőtt még fölemészti az 
egész szervezet életerőit.

Nem akarunk a kérdés ezen részletébe 
merülni, mert csak általános körvonalakban 
kívántuk vázolni a helyzetet. De tény az, 
hogy a dolgok velejébe net.i ható felszínes 
intézkedések meg nem akasztják a szerve
zet bomlását, csak ideig-óráig elzsibbaszt
ják a természetes folyamat megfertőzött vér
keringését. Ma már nem biztosítja a bölcs 
mérséklet és államférfim tapintat által fel
színre vetett aszociális olajcsöppa az állami 
gépezet zavartalan működését, most már

magad . . . avagy beteg vagy ? Miért hallgatsz ? 
Azt kérdem : beteg vagy ?

Scsipczov hallgatott. Arcán, bármennyire 
is be volt az mázolva, lehetetlen volt észre nem 
venni annak meglepő halványságát és ajkainak 
remegését A komikus pohárszékel keresve, kö
rültekintett a szobában, de nem látva abban 
sem pohárszéket, sem vizes üveget, rémülten 
kiáltott föl:

I adod, Miska, te beteg vagy ! Isten bi
zony beteg vagy ’ Nem lehet rád ismerni.

Scsipczov hallgatott és mereven nézett a 
földre.

Meghűlté) ' folytató Szigajev, megfogva 
Mihály Ivanovics kézéi. — Neked lázad van! 
Mid fáj ?

- Ha—ha—za akarok menni — motyogta 
Scsipczov.

- Hisz itthon vagy!
— Nem . . . Vjazmára . . .

■ Ljuj, hová vágyik le Vjazmára három 
évig sem jutsz el . . Apádhoz, anyádhoz vá
gyói, kik talán már rég porladoznak. Még sír
jukat sem fogod föltalálni.

— Nekem ott ro—konságom van . . .
— Kérlek, mondj le e lehetetlenségről . . . 

Térj magadhoz, mert neked holnap az -Ezüst 
herceg -ben Demeter szelepét kell játszanod. 
Erre más nincs. Igyál valami forrót és egyél 
egy kevés halikrát. Van pénzed halikrára? Vágy 
várj, elfutok és veszek.

A komikus kikotorta zsebeit s midőn azok 
egyikében öt kopeket talált, a gyógyszertárba 
tiltott, honnan pár perc múlva visszatért.

— No, igyál 1 — mondó szája elé tartva 

drágább áron kell megvásárolnunk a for
rongó eszmék felfüggesztését. A problémát 
radikális kezeléssel kell a megoldás révébe 
vezetni, mert a szociális béke árfolyama 
napról-napra növekedik s nem ajánlatos ké
nyelmi álláspontra helyezkedni, mert köny- 
nyen úgy lehet, hogy a mai társadalmi rend
szer kénytelen lesz meggörnyedten elvo
nulni Marx tanainak candiumi igája alatt ! 
A földmivelésügyi kormánynak több poé- 
zisre való, mint célravezető cselédjutalma
zásai parányi vizcseppekként tűnnek el a for
rongó eszmék Óceánjában, melyet a hír
hedt agitatori bujtogatások vulkánja örökös 
háborgatásban tart.

Most elérkeztünk azon kérdés tárgya
lásához, mely nejeinket Prometljeusként a 
szenvedések sziklájához láncolja. Nem hisz- 
szük, hogy akadna oly naiv lélek, melynek 
Ítélőképessége ne találná mindjárt első pil
lanatra fején a szöget, hogy a konyhacse
lédségről van szó. Valljuk be, hogy jó rész
ben maguk a »nagyságák« okozói a mai 
állapotoknak, melyeket sok Ízben keserve
sen sinylenek meg. A cselédséget ugyanis 
oly túlzott igényekhez szoktatják egyesek, 
melyek mégis csak alárendelt helyzetükkel 
semmiképen sem egyeztethetők össze. Mi
kor aztán a mézes-mázos szavakkal és dé- 
delgetésekkel összebarátkozott perszóna oly 
helyre szegődik, hol szigorúbban értelme
zik a gazda és cseléd közt fennálló viszonyt, 
szépen meghátrál a reája váró kötelességek 
elől s tovább vándorol egy jobb hazát ke
resni. Ámde a háziasszony ez esetben hop-

11 gyógytárhól hozott üveget. Igyál az üvegből. 
Idd ki az egészet ' így ni . . . Most pedig pár 
szegfflborsot rágj meg, hogy a szád ne legyen 
kellemetlen izü.

A komikus még pár pillanatig ülve ma
radt, azután gyöngéden megcsókolta a beteg 
homlokát és eltávozott.

Estefelé Brama Glinski, jeune premier tért 
be Scsipczovhoz. A szép tehetségű színész igen 
választékos öltözékben, keztyüvel balkezén és 
cigarettával szájában lépett a szobába.

— Hallom, hogy beteg vagy' — mondó 
Scsipczov felé fordulva. Mi bajod .' Mondd az 
Istenért, mi bajod . . .

Scsipczov hallgatott és meg sem mozdult.
— Miért hallgatsz? Kábult a fejed? No, 

csak hallgass, nem erőszakollak a beszédre, lá
tom, terhedre van, ne, ne beszélj . . .

Brama (Minszki (ez színészi neve, útleve
lében Guszkovnak van nevezve) az ablakhoz 
ment, kezeit zsebre dugta és kinézett az ut
cára. Szemei előtt bojtorjánnal benőtt óriási 
pusztaság terült el, amely szürke kerítéssel volt 
övezve. A pusztaság mögött egy elhanyagolt 
gyár állott, melynek ablakai deszkával voltak 
beszegezve. Kéménye körül elkésett csókák ke
ringtek. Az unalmas, élettelen tájra már az est 
szürkülete kezdett borulni.

— Haza akarok menni, — motyogta eről
tetett hangon a beteg.

— 1 lóvá haza ?
— Vjazmára . . . rokonaimhoz.
— Vjazma, barátom, czerötszáz verszlnyi 

távolságra van — sóhajtó föl Brama (Minszki, 
ujjaival dobolva az ablaküveg tábláján. Minek 
mennél Vjazmára? 
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pon marad, mert a cselédhiány miatt lám
pával sem talál másikat és ezért a legtöbb 
esetben inkább némán tűri a még olv égbe
kiáltó visszaéléseket is.

A kérdés kulminációja tehát az, hogy 
először az igen tisztelt hölgyek ütnek rést 
a saját nimbuszukon, mikor a kelleténél 
több jogot ruháznak rá cselédeikre, (pedig 
a botnak két vége van I) másodszor pedig 
a cselédhiány miatt a zsarolásig vitt módon 
visszaélnek az asszonyok szorultságával.

De vájjon nem lehet-e ezen fonáksá
got megszüntetni ? Nem lehet-e azon visz- 
szás helyzeten, mely az asszonyok (elsőbb
ségét teljesen illuzoriussá teszi, változtatni? 
Lehet, sőt kell is ! Csak egy kis türelem s 
fáradság igényeltetik ezen iekélyes kór ki
irtásához.

Egy inditványnval bátorkodunk a mé
lyen tisztelt hölgyek elé lépni. Egyesülje
nek közös erővel a közös cél elérésére és 
kötelezzék magukat, hogy egyértelműen 
fognak eljárni. Mondják ki, hogy oly cse
lédet, ki legutóbbi helyén nem maradt leg
alább 5 hónapig, fel nem fogadnak. Köte
lezzék magukat arra is, hogy a kiérdemelt 
minősítést az igazsághoz híven a cseléd
könyvbe bejegyzik még akkor is, ha az az 
illetőre kedvezőtlen, vagy épen lesújtó lenne. 
Mert alaptalan mende-mondának kell nyil
vánítanunk azt a kósza hirt. hogy’ a tör
vény tiltaná a jól kiérdemelt rossz maga
viselet megrögzítését. Hiszen az ész maga 
is tótágast áll oly lehetetlenség fölött, hogy 
a törvény valakit hazudozásra kötelezne. 
Olv törvény nincs, mert nem is lehet.

A második teendő pedig az volna, 
hogy egy alakítandó hölgybizottság érint
kezésbe lépjen a kormány székely kiren
deltségével, mely bizonyára mindent elkö
vetne, hogy a jóravaló székely leányok in
kább maradjanak a Kárpátok határain be
lül, mint hogy a szomszéd Románia fel
szívó ereje kiforgassa őket nemzeti mivol
tukból. Aczél Dezső.

|SrófJlndrássa5'ivadar. |

Nemcsak vármegyénk, de az ország szenve
dett nagy vesztességet Gróf Andrássy Tivadar el 
halálozásával. Nagy névnek méltó örököse volt az

— Ott akarnék meghalni . . .
— No, llát még mit eszelsz ki? Meghalni I 

Eleiedben most betegedtél meg először s már 
is azt hiszed, hogv a halál jött érted. Száz évig 
is elélhetsz még . . . Mid fáj ?

— Semmim se fáj, de . . . érzem . . .
— Semmit sem érzesz, minden rendben 

van nálad. Ereidből az életerő csaknem kicsat
tan. Kissé ki kellene mulatnod magad, tudod, 
úgy a bor mellett, hogy fölfrissülj . . . Emlék
szel a Don melletti Itasztovra . . . istenem, még 
visszagondolni is borzasztó! Egv hordócska bort, 
melyet Saskoval alig bírtunk oda vinni, magad 
ittál ki és még azután rum után is küldtél . . 
Annyira leiltad magad akkor, hogy zsákkal 
kezeltél vadászni ördögökre s egv légszesz lám
pát gyökerestől téptél ki. Emlékszel ? llát a gö
rögöket hogyan verted .' . . .

E kellemes visszaemlékezések hatása alatt 
Scsipczov arca kissé fölvidult és szemei föl
lángoltak.

— Emlékszel, mint vertem meg Szavojkin 
rendezőt ? — motyogta fölemelve fejét Szót 
sem érdéinél! Életemben harminchárom ren
dezőt vertem meg, pedig oly rendezőket, aki
ket meg a szélnek sem lelt volna szabad meg
érintenie. Két hírneves Írót és egv festőt is 
megvertem I

— Miért sírsz?
— Chcrsonban egy lovat ütöttem agyon 

öklömmel. Taganrogbati tizenkét útonálló tá
madott meg. Leszedtem sipkáikat és ők gver- 
ineki félelemmel rimánkodva követtek engem : 
• Add vissza sipkáinkat!- mondották esdeklő 
hangon a hátam mögött. Igen, ilv dolgokra vol
tam én képes I 

elhunyt, a ki minden szépért, jóért és nemesért 
tudott lelkesedni. Szabadelvű ember volt a szó 
szoros értelmében és hazáját önzetlenül, lelkese 
déssel szolgálta.

Puritán jellemű ember volt, nem ismert meg 
alknvást semmi tekintetben és véleményét még 
politikai ellenfelei is elfogadott tekintélynek vették.

Dinasztikus érzelmeivel össze tudta egyez 
telni a hazafiui kötelességet és szerinte a hazafiui 
kötelesség és a dinasztikus érdekek fedték egy
mást.

Vármegyénk veszített benne a legtöbbet. Az 
Andrássvak vármegyénkkel annyira összeforrtak. 
hogy jó és balsorsukban egyaránt osztozunk és 
azért a család gyásza a mi gyászunk is.

Gróf Andrássy Tivadar a téli választások 
áldozata lett. Január havában 'Verebesről Gálszécsre 
utazott, másnap onnét* Kassára s e közben annyira 
meghűlt, hogy influenzás tüdőgyulladást kapott. 
Négy hónapig küzdött a kórral és az egész ország 
részvéte vette körül a nagybeteget. Szombaton 
azonban a halál győzedelmeskedett vas szerveze
tén és megváltotta öt szenvedéseitől.

Hűlt tetemeit Budapesten helyezték ravatalra 
és beszentvlés után azokat külön vonaton szállí
tották Terebesre, ahol a temetés hé’főn délelőtt 11 
órakor óriási részvét mellett ment végbe. Az or 
szág minden részéről számosán jelentek meg, hogy 
a kiváló férfiúnak a végtisztességet megadják. A 
képviselőház Justh Gyula elnök vezetése mellett 
küldöttség lég képviseltette magát, úgyszintén vár 
megyénk közönsége Í9 Dókus Gyula alispán veze
tése alatt.

Városunkból Gróf Sztáray Sándor és neje, 
Bartus Boldizsár, Bajusz Andor és Oppitz Sándor 
vettek részt a temetésen.

A gyászoló esalád a következő gyászjelentés 
ben tudatta a szeretett férfin elhunytat :

özvegy esik szentkirályi és krasznahorkai 
gróf Andrássy Tivadarné, született zichi és vason 
keöi Zichy Eleonóra grófnő a maga és gyermekei: 
Ilona, Borbála, Katalin és Klára ; sógora : esik 
szentkirályi és krasznahorkai Andrássy Gyula gróf, 
sógornője: néinetujvári és szabad battyáni gróf 
Batthyány Lajosné, szül, esik szentkirályi és krasz 
nahorkai Andrássy Ilona grófnő, ennek férje : né 
metujvári és szabad battyáni Batthyány Lajos gróf 
és ezek gyermekei nt vében fájó szívvel tudatja 
felejthetetlen férjének, édes atyjuknak, testvérük 
nek, illetőleg sógoruknak és nagybátyjuknak esik 
szentkirályi és krasznahorkai Andrássy Tivadar 
grófnak ö felsége valóságos belső titkos tanácsosá
nak, országgyűlési képviselőnek, a magyar orszá 
gos képzőművészeti társaság elnökének stb. Buda 
pesten. 1905. május 13-ikán. 48 éves korában be 
következett elhunytát. A boldogult hűlt tetőméi e 
hó 15-én Budapesten, II. Margit rakpart 7. délután 
2 órakor fognak beszenteltetni és Töketvrebesen e 
hó lóén délelőtti 11 órakor a családi sírboltban 
örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise
áldozatok az összes kegyúri templomokban fognak 
az egek urának bemutattatni. Kelt Budapesten, 
1905. május 13. Béke hamvaira !

— De miért e sírás?
— Vjazmára akarok menni . . .
Pár percnyi hallgatás után Scsipczov dúlt 

arccal, hirtelen felugrott helyéről és sipkája 
után kapóit.

— Isten veled! Vjazmára megyek! monda 
és eltántorodott.

— Van útiköltséged?
— Ilin! . . . Gyalog megyek !
— Megbolondultál?
Mindkettő egymásra tekintett, valószínű 

egyszerre villant meg a gondolat mindkettő 
agyában a beláthallan mezőségről, a végnélküli 
erdőségről és a mocsarakról, melyek az ily 
vállalatoknál soha sem kerülhetők ki.

— Egy látom, elment az eszed ' monda 
komoly hangon a jeune-premier. Tudod-e mit, 
barátom, első dolgod, hogy lefeküdjél, azután 
egy kis konyakos theát igyál, hogy megizzadj. 
De hol szerezzek most neked konyakot?

Brama-Glinszki rövid gondolkodás után 
eltökélte magát, hogy lemegy Czitrinnikov ke- 
rcskedőnőhöz és megkéri ői, hogy adna hitelbe, 
talán megesik a szive a betegen' s eltekint az 
adósságtól. Jeune-premier negyedóra múlva 
egy üveg konyakkal tért vissza. Scsipczov még 
mindig mozdulatlanul ült ágya szélén és me
reven nézeti a földre. A társa által elkészített 
és feléje nyújtott konvakos theát gépiesen, min
den öntudat nélkül fogyasztotta el és épp olv 
módon fogyasztotta el pár perc múlva az egész 
üveg konyakot, mire Brama-Glinski lefektette 
őt az ágyba és hogv előmozdítsa az izzadásl: 
betakarta a takaróval és felöltővel, azután nem 
szólva semmit, eltávozott.

VEGYES HÍREK.
— A petíció tárgyalása ma délelőtt 10 

órakor vette kezdetét. Dr. Ragályi Lajos a kér 
vényezők meghatalmazottja előadta a fennforgó 
nbsolut semmiségi okokat, részletesen felsorolva 
azon visszaéléseket, amelyek alapján a választás 
megsemmisítését kéri. Dr. Xagy Sándor a meg 
támadott képviselő ügyvédje sorra cáfolta és ta 
gadta a felhozott panaszokat és kérte a kérvény 
elutasítását. Lapunk zártakor a tárgyalás még fo 
lyik, annak leiolyásáról jövő számunkban részle 
tes tudósítást hozunk. Az előjelekből ítélve a Curia 
vizsgálatot fog elrendelni.

— Kinevezés. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter Rákos György nagymihályi miiasztalost 
a homonnai állami faipari szakiskolához vizsgáló 
bizottsági taggá nevezte ki.

— A nagymihályi izraelita nöegylet 
vasárnap, május hó 21 én délután 3 órakor tartja 
meg évi rendes közgyűlését. Dr. Glück Samuné, 
az egylet elnöke ez alkalommal be fog számolni 
a mull évi működés és ennek eredményéről. Az 
egylet a jótékonyság terén évek óta áldásosán mű 
ködik és nem egy esetben nyújtott már segélyt s 
enyhülést olyanoknak, akik kétségbeesésükben már 
nem is tudtak mihez fogni es kihez fordulni.

— A Gazdasági Ránk junius hó első 
napján üzleti helyiségeit ideiglenesen Barnai Au 
dórnak a Kossuth Lajos utcán lévő házába helyezi 
át. Ez alkalommal megemlítjük, hogy ezen intézet 
részvényei legközelebb a részvényeseknek meg 
fognak küldetni.

A postai küldemények kézbesítése 
a mai naptól kezdve akként lesz eszközölve, hogy 
az egyes levélhordók úgy a pénzes leveleket, utal 
ványokat, szállító leveleket, közönséges s ajánlott 
leveleket egyszerre fogják a címzettnek kézbesi 
teái. Ez által a közönség gyorsabban jut a posta
küldeményekhez és mindenkinek csak egy levél 
hordóval van dolga. Az újítás érdeme a postain 
valal derék főnökét illeti.

— Állategészségügy Járásunk területén 
több községben a sertésorbánc fellépett. Gdlfalvy 
János járási állatorvos a legszélesebb mérvű óvó 
intézkedéseket tette meg, aminek következtében a 
baj immár szűnő félben van.

— .1 Xemplénvármegyel Általános 
Tanító-Egyesület folyó évi rendes közgyűlését 
Mezőlaborcon junius 9 én tartja meg.

— Vj emeletes ház. Mint értesülünk, .Sw 
lyovszky István a Kossuth Lajos-utcai Kórházára 
emeletet fog huzatai.

— Magyarosító kör Sztropkón. Ma 
lonyay Tamás főszolgabíró és l'aghváry Ede posta
mester kezdeményezésére Sztropkón o hó 1 én egv 
magyarositó kör alakult, amelynek célja lesz a vi

Beállott az éjszaka. Bár Scsipczov nagy
mennyiségű konyakot fogyasztott el, álom még 
sem nehezedett szemeire. Mozdulatlanul feküdt 
takarója alatt, miközben szemei a sötét pado
zaton révedeztek, azután megpillantva az ab
lakon betekintő holdat, a padozatról a föld kí
sérőjére szegezte tekintetét s igv feküdt nyitott 
szemekkel egész reggelig. Heggel kilenc óra 
tá|ban Zsukov entrepreneur lépett be hozzá.

— Mi az, barátom, beteg? — kérdé ful
ladozva. l-ij, ej ! Ily erős szervezet mellett ho
gyan lehet az ember beteg? Értesülve beteg
ségéről, nagyon megrémültem. Remélem, hogy 
csak nem eszmecserénk- következtében 
betegedett meg? Hisz ön engem szintén . . . . 
Társak között ez gyakori eset. Ön is szidalma
zott engem, sőt ököllel ment nekem, pedig én 
önt nagyon szerelem! Isten bizony, szeretem .' 
lisztelem es szeretem! Magyarázza meg ké
rem, miért szeretem annyira? Se nem roko
nom, se nem vöm, se nem feleségem és mé
gis, midőn meghalló!lám, hogv megbetegedett, 
mintha tőrt döflek volna belém.

Zsukov még sokáig fejtegette nagy sze
reidét, azután a beteghez lépett és csókolgatni 
kezdé, utoljára annyira elérzékenyült, hogy ide
ges kacagásba tört ki és csaknem ájnltan esett 
össze; itt azonban — úgy látszik — eszébe ju
tott, hogy nincs odahaza s nincs a színházban, 
alkalmasabb időre hagyta az ájulást és szótla
nul távozott.

Csakhamar utána Adabasev tragikus szí
nész jelent meg a betegnél. Ez hosszasan né
zett Scsipczovra, mig végre igv szólt :

— Miska, tudod-e mit ? — kérdé titokza- 



déki tantestületek bevonásával a hazafias szellem
nek ápolása és fejlesztése. A kör időközönként fel 
olvasásokat, előadásokat és hazafias ünnepélyeket 
fog rendezni. Az iskolás szegény gyermekeket téli 
ruhával szándékozik ellátni és a vizsgák alkalma 
val a magyar nyelv elsajátításában eredményt el
ért nem magyar ajkú gyermekek jutalmazása

— Haláloxá s. özv. Dr. Hollander Lajosné, 
Dr. Hollander Lajos a kassai ügyvédi kamara el 
hunyt titkárának özvegye, e hó 12 én Debrecen
ben meghalt. Az elhunytban Horváth Sándor nagy 
mihályi lakos és neje anyósát, illetve mostoha 
anyját gyászolják.

— Váróul szülésznő. Nagymihály város 
képviselő testületé e hó 16 án tartott közgyűlésén 
Fáber Viktoruét választotta meg városi szülésznővé.

— Esküvőik. Landteman Izsó helybeli ék 
szerész f. évi május hó 23 án esküszik örök hőse 
get Keszler Etelka kisasszonynak Falkuson.

Friedman Mór gálszécsi lakos f. hó 23 án 
tartja esküvőjét Nagymihályon Gleieh Rózsika 
kisasszonynyal.

— Városunk kitüntetett hölgyei. Több
ször adtunk már arról hirt, hogy a József Föher 
cég Szanatórium Egyesület hálája és elismerése 
jeléül .azoknak a hölgyeknek, kik buzgó fárado
zásukkal lehetővé tették az olsÖ népszanalórium 
építését, művészi becsii okleveleket küld. Az ok 
levélen lévő kép azt szimbolizálja, hogy a magyar 
hölgyek fáradozásával .. tüdőbetegek egész serege 
jut be a tüdőbeteg gyógyitóházba. Mint értesülünk, 
városunkban az emberszerető célért lelkesen iára 
dozó elnökség a József főherceg aláírásával ellátott 
okleveleket az alábbi hölgyeknek küldi meg : Po 
lányi Gézáné, dr. Glück Samuné s Fráhlich Gyu
láim urhölgyeknek.

— Ser var, Bonifác, Pongrác. A fagyos 
szentek, a gazdák és szőllőtulajdonosok rémei, ez 
idén jól viselték magukat. Fagy az egész várme
gyében nem volt, sőt a szentek napjain köszön
tött be a várva várt eső.

— Pályázatok. A koskóczi körjegyzői és 
a mezőlaborczi segédjegyzői állásokra a hoinonnai 
járás f öszolgabirája pályázatot hirdetett, melyre a 
pályázati kérvények május hó 31-ig adandók be.

A megüresedett vármegyei árvaszéki ülnöki 
állásra, amely 3600 korona fizetéssel és 6(X> kor. 
lakbérrel van javadalmazva, szintén pályázat van 
hirdetve és a pályázók kérvényeiket a vármegyei 
alispánhoz június 1 ig adhatják be.

— Egy irkából. Iskolás leányok füzeteiből 
már sok épületeset böngésztek ki. A következő 
feladat, melyet egy miskolezi felsőbb leány irká 
jából másoltunk le, szintén nem nélkülözi az ártat 
lan humort.

Az iskolai dolgozat cime : ,A szarvasmarha**. 
Szól pedig igy : A szarvasmarha házi állat, mert 

tos kifejezést adva arcának, Tudod-e mit ’ Ne
ked ricinust kellene bevenned !

Scsipczov hallgatott, mire rövid idő múlva 
szájába öntötte a feléje nyújtott olajai.

Két óra múlva, Adabasev távozása után, 
Evlampij, vagy mint őt a színészek nevezték, 
Bigoletto lépett a szobába. 0 is, mint a tragi
kus, hosszasan nézett Scsipczovra, azután mé
lyet sóhajtva, nagy lassúsággal oldani kezdé a 
magával hozott csomagol. A csomag köpölvö- 
zőt és pár vérszopó hólyagot tartalmazott.

— Érettem kellett volna küldeni azonnal, 
mert itt a köpölyözés mellőzhetetlen! monda 
nyájasan, felfödve Scsipczov mellét. A betegség 
nagyon könnyen végzetessé lehet.

Erre Bigoletto széles tenyerével végig si
mított a beteg mellén és több vérszopól helye
zett el azon.

— így la . . . monda, visszahelyezve cso
magjába Scsipczov vérétől pirosló" eszközeit. 
Csak előbb kellett volna értem küldeni. Pénz 
miatt nem volt érdemes aggódni, szánalomból 
jöttem volna . . . Most még e cseppekből is ve
gyen be . . . Így ni! Egészségére .' Most pedig 
Isten önnel!

Bigoletto fölvette csomagját cs a feletti 
örömében, hogy segített felebarátján, elégedet
ten távozott.

Másnap reggel Szigajev komikus látogatta 
meg másodszor Scsipczovot, akit most a leg
rettenetesebb állapotban talált. A beteg felöltő 
alatt feküdött, nehezen lélegzett, lázas szemeit 
ide-oda forgatta s kezeiben görcsösen szoron
gatta takaróját.

lakosztályát az emberek lakása mellé építik. Tes
tet különféle szőr födi A szarvasmarha családban 
az ökör a férj. A feleségét tehénnek nevezik. A 
gyermekek a borjak. A legtöbb ökör vidéki. A 
városban csak mészárosoknál találhatók. Az em 
bér sok hasznot húz az ökörből. Az ökör nem 
"kör, csak úgy hívják. Minden barom füvet eszik. 
A tehén csúnya barom, de ha sok van egy cső 
inéban : >zép. az ökröt legszebb férfikorában le 
vágják. A tehén adja a tejet a tejesasszonyunk
nak. A szép barom legfőbb büszkesége a gazdának.

' Némelyik parasztnak nagyobb ökre van. mint ő 
maga.

— Siket némák felvétele. A siketnémák 
ungvári intézetében a jövő 1905 906. iskolai évre 
12 mindketm mbeli 10 éven aluli gyermek vétetik 
fi i. P< vázati határidő június hó 1 A havi 24 ko 
róna eltiltási költséget elsősorban a szülök tartoz
nak fizetni. Ha erre nem képesek, községi bizo- 
nyitványnyal igazolják, hogy havonta mennyit fizet
hetnek. A kérvényhez a gyermek keresztlevele is 
csatolandó.

— A politikai válság napjaiban senki 
sem nélkülözheti az újságolvasást. A most követ 
kozó negyedév alkalmából tehát szívesen felhívjuk 
a magyar olvasóközönség figyelmét hazánk legel 
terjedtebb, legkedveltebb napilapjára, a Pesti llir 
lapra, mely ma igazán vezető szerepet játszik a 
politikában és sajtóban egyaránt. A Pesti Hírlap, 
mint az már általában ismerete*, minden irányban 
független, szókimondó, demokratikus szellemű lap ; 
ezért lett a közönség kedvenezévé. Vezérczikkeit 
elsőrendű publicisták és politikusok Írják. Tárcáit 
a legkiválóbb Írók. Politikai értesülései bővek és 
megbízhatók. Rovatai közül a színház, a sport, a 
törvénykezés, vegyes és szerkesztői üzenetei ked 
véne olvasmányuk a nagyközönségnek. Esti levelei 
— Tóth Béla tollából — országos hírnévre emel
kedtek. Tartalma mindig nagyobb más lapokénál 
Ily előnyök mellett olvasóinak még külön kedvez 
ményeket is nyújt. Minden előfizető díszes nagy 
képes naptárt kap ajándékul és a Divat Sálon ciinü 
díszes nagy divatujságot feláron rendelheti meg. 
A Pesti Hírlap előfizetési ára egy hóra 2 K 40 f. 
negyedévre 7 K, a divatlappal együtt 9 korona. 
A Pisti Hírlap kiadóhivatala, hova az előfizetési 
pénzek poslautalványnval küldendők : Budapest, 
Váci körút 78. Levelezőlapon mutatványszámokat 
is lehet kérni.

— Hazai Hirdetési Jtészvénytársaság 
cim alatt egy tőkeerős, a modern reklámkövetel
ményeknek minden tekintetben megfelelő hirdetési 
vállalat létesült Budapesten, mely céljául tűzte ki 
a hirdető közönségnek a reklám tt -én szakképzett 
tanácsadója lenni s őt a külföldön téren felhasz 
nált vívmányokkal megismertetni. A pontos és 
lelkiismeretes munka, mely ez uj vállalat műkö
dését jellemzi, csakhamar a ,Hazai Hirdetési Rósz 
vény társaság** köré gyűjti hazai s külföldi hirdető 
közönségünket. Az uj vállalat irodája Budapesten 
IX. Üllői ut 41. sz. alatt létezik, ahol mindenki 
nek díjmentesen szolgálnak felvilágosítással.

— Kiss szerencséje Nagy ! Valóban bá 
mulatós, hogy a m. kir. szab, osztálysorsjegyeket 
mennyire kedvelik, de érthető is ez, ha tek ntetbe

— Vjazmára ! — suttogd a beteg, midőn 
I megpillantó a komikust. — Vjazmára . . .

— Ez, barátom, nekem nem tetszik! — 
mondd szétlerjesztett kezekkel a komikus. Hogy- 
is ne . . . hogy is ne ... ez, barátom, nem he
lyes, de sőt — engedd meg — ostobaság . . .

— Vjazmára . . . okvetlen ! Vjazmára !
— Nem . . nem vártam ezt tőled !. . . — 

mormogta izgatottan a komikus. Ördög tudja, 
miért érzékenyedtől el annyira ! Ej . . ej ... . 
ej... az nem szép, hogy sírsz! Hogyan sirhat 
egy színész?

— Sem nő . . . sem gyermek . . . motyogta 
Scsipczov. Kár volt szinészszé lennem, inkább 
maradtam volna Vjazmán I Vége mindennek! 
Oh, csak Vjazmára !

— Ej, ej, ej, ez nem szép! Sőt mondha
tom, nagy ostobaság!

Kissé lecsillapulva és elnyomva fájós ér
zelmeit, Szigajev vigasztalni kezdte Scsipczovot 
s azt hazudta előtte, hogy barátai eltökélték 
közköltségen Krímbe küldeni őt. A beteg már 
nem hallgatott reá és csak Vjazmáról beszélt 
valamit félre. A komikus ezt hallva, csak ke
zével intett, de hogy mégis megnyugtassa a 
beteget, ő is Vjazmáról kezdett beszélni.

— Szép város! — mondd vigasztalóig. 
Mézeskalácsairól nagyon híres város.

Mig a komikus mézeskalácsokról beszélt, 
Scsipczov már nem szólt semmit, csak fejével 
bólintgatott.

Estefele megszűnt élni.
For<iit<>tt < Tlmko Iván. 

vesszük, hogy a kibocsájtott 110.000 sorsjegy kö
zül 55.000 nyer, tehát biztosan minden második 
sorsjegy. A nyeremény esélyek páratlanok és ez 
az oka, hogy a lakosság miuden rétege kpróbálja 
szerencséjét. Ezer meg ezer ember lett ily módon 
szegényből egyszerre gazdaggá. A nagy közönség 
legnagyobb része Kiss féle sorsjegyeket vesz, mert 
a Kiss bankház Budapest, Erzsébet körút 19. sz.) 
azonnal leközölted minden egyes húzáskor több 
napilapban üzletfeleinek nyeremény’ eredményeit 
és igy a leggyorsabban és legkényelmesebben lát 
hatja mindenki, nyerte és mennyit. Ezenkivül 
minden vevőnek a hivatalos nyereményjegyzéket 
is ingyen beküldik és a kihúzott nyereményeket 
azonnal kifizetik. Megbízható és pontos működés 
nél fogva ajánlatos e szerencsés bankháztól sors
jegyeket venni és ma már közismert, hogy Kiss 
szerencséje nagy !

Felelő* szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Főuiunkztárs: Aczél Dezső.

KiadóhÍTatali mii vezető : Lindái Jósanf.

Hirdetések.
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudómé 

sara hozni, hogy helyben 10 év óta fennálló 

fényképészeti ••• 
• ••• műtermemet 
Kossuth Lajos-utcába, a Takarékpénztár 
épületébe helyeztem át és azt a mai kor leg
messzebbmenő igényeinek megfelelően yondeztem 
be. — Műtermem részére sikerült egy elsőrangú 
tapasztalt munkaerőt megnyernem, melynek alkal
mazása által jutottam azon kellemes helyzetbe, 
hogy az esetleges megrendeléseket a legpontosab
ban, művészies kivitelben és legjutányosabban esz
közölhetem.

Készítek fényes és matt képeket a logki 
sebb nagyságtól életnagyságig és kívánatra eredeti 
színekben tájkép, alkalmi- és társas-fel
vételek. semi-email képek ékszerekbe, fény
képek üveg és porcellánra. diapositivek 
a legjutányosabban. Kívánatra árfelemelés nélkül 
házhoz is megyek.

Midőn azon reménynek adok kifejezést, hogy 
a n. ó. közönség b. bizalmával meg fog tisztelni, 
vagyok kiváló tisztelettel

íRosenberg Jfertnan
fényképész.

Ku aliatjainmt n. e. kózönsécj figyelmébe ajánlom.

Ungmegyében.
Glaubersos. hideg, kénes, sós viz Gyomor- es majbetegek 
; magyar Karlsbadja--------

Fürdőidénv: május 15-től szeptember 15-ig. 
E!öi<|ény : május 15-től junius ho 15-ig. Utóidény: 
augusztus 16-tol szeptember 15-ig.

30‘ , árengedmény a lakásoknál.
Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, 

mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor 
és bélbajoknál s a'.haspangásoknál, makacs szék 
r«‘kedéseknél enyhén, oldólag hat, májbajoknál, epe- 
homok és epekövekre oldólag hat. Vértódulásoknál, 
szédülések, hüdések, guiaiitési rohamoknál vérle- 
vonólag, fölszivólag hat, csuzos s köszvényes bán 
talmaknál e kór okozta erjési termékekre, elrakó- 
dósokra az Ízületekben, azok oldására és kiküszö 
bölésére hat. Kövérség, sziwlhájasodás ellen, ezu- 
korbetegségeknél, vesebajosoknál úgy a cukor, mint 
a fehérje kiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő, különféle izzadmányokat, daga
natokat, ízület- és csontbántalinakat kedvezőim osz
latja. Görvélykóros daganatok, fekélyek ellen, méh 
és méh közötti izzadmányok, hashártya izzadmá 
nyok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb ma
kacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos gyorsan 
hat — Vasúti állomás az Alföld és Pest felől jő 
vöknek Ungvar. a felvidék és illetve Kassa felöl 
jövökin k Nagymihaly, honnan kényelmes bérkocsi
kon 1 és fél óra alatt elérhető.

A viz otthon is sikerrel használható. Ara, egy 
nagy láda 40 üveggel 14 korona, egy kis láda 2l> 
üveggel 8 korona. A viz a vasúton szállítási ked
vezményben részesül. — Megrendelések és tudako 
zódások : Szobrancz gyógyfürdő igazgatósaganak. 
Szobrancz gyógyfürdő eimzondök. Posta s távírda- 
ó loinás helyben. A fürdő igazgató orvosa dr. Russay 
Gábor Lajos A furdöigazgatÓBÁg.



szerencséje

NAGY!
Ki meg eddig soha szerencsekiserletet nem 
tett az osztalysorsjatekban. vegyen egy sze
rencsesorsjegyet KISS bankhazaban. mert 

KISS szerencséje NAGY!
Kinek még eddig az osztalysorsjatekban ered
ménye nem volt, az tegyen kísérletet KISS 

bankhazaban. mert

KISS szerencséje NAGY!
Több ezer fel nyert a lefolyt sorsjátékokban 
nagyobb nyereményeket KISS bankhazaban.

Az eddigi húzásoknál 
szerencsénk volt már

Háromszor a jutalmat

600.000 koronát 1.800.000 kor.
es egy nagy nyereményt

400.000 koronát 400.000 kor.

i

Pártoljuk a magyart

I
darab 

csak 
fillér.

Konyhakészlet
5 darab solingeni pen
géjű kés és 1 

szeletelő villa
4 korona 50

Legfinomabb kivitelű 
igen czélszerü villany 

világitásu

zseblámpa 
csak 3 korona.

Teljes dohányzó készlet 
csak 5 koronába 

kerül és pedig 1 finom 
u. tajtékpipa kínai 

1 ezüst foglalattal 1 
hozzávaló pipaszár 

célszerű dohán yzacskó 
1 gyufatartó 1 tajték 

szivarszopóka 1 szivar
tárca 1 házi pipaszár 

ral együtt 1 tajték 
szivarszopóka 1 szivar 
vágó 1 ivarhamutartó 

JO drb összesen.
4 és tél kiló körűibe 
lül 50 darab különféle 

illatú finom pipere 
szappan csak 5 kor.

s vegyünk csakis Magyarországban.
Egy nagy amerikai gyár tiinkrejutá-a 

folytán azon helyzeti" jutottam, hogy az 
alant felsorolt 40 drb szabadalmazott ame
rikai ezüst arukat mélyen leszállítón áron 
potom 6 frt 40 krért szállithatom bárkinek 
és pedig:

drb amer. szab, ezüst asztali kés valódi 
angol-pengével
drb am. szab. • züst evővilla egy darabból 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb

6
6

12
1
1
6
2

amer. szab, 
amer. szab, 
annr. szab, 
amer szab, 
angol „Vikt

ezüst e vőkanál
ezüst kávéskanál
ezüst leves merítő kanál 
ezüst tej in • litő kanál 
ria“ pohártálcza 

remek asztali gvertvatarló.
40 drb összesen csak 6 frt 40 kr.-ért, ezen 
tárgyak ezelőtt 40 forintba kerültek. — Az 
amerikai patent -züst egy teljesen fehér fém 

belül is. melyért jótállást vallatok
Megrendelhetők utánvét mellett

NEUMANN JÓZSEF-nél
Budapesten. VIII., Orömvölgy-u. 13.

ti darab zománczozott 
fazék és 6 darab lábas 
k ülöm bűző nagyságnak 

csak
5 korona 90 fillér.

Egy valódi

Roskopf óra 
kétévi jótállás mellett 

csak 5 korona.

2.200.000
koronát t vevőinknek kifizetni.

Minden egyes húzás után közzétesszük a 
legnagyobb budapesti hírlapokban a nálunk 
nyert sorsjegyek jegyzéket úgy. hogy min
denki meggyőződhetik, miszerint t. vevőink

nek különösen kedvez a szerencse.

Kihúzott nyeremények azonnal fizettetnek.
Kísérelje meg szerencséjét Kiss bankházában, mert

KISS szerencséje NAGY!

Vasúti menetrend.
— Örvényes 1906. május 1-töl.

Indul Nagymihálybcl :

Budavest felé

A XVI. sorsjáték I-só osztályának 
húzása f é május 25 és 26-án lesz.

Az X. o.ztályu sorsjegyek árai :
Egy nyolcad I K 50 f. Egy fel . . . 6 K 
Egy negyed 3 K f. Egy egész . . 12 K 

Jíiss JCárolijés 3sa 
a magyar kir szab, osztály* 
sorsjáték foelarusi‘o-helye

Budapest, Vil. Erzsébet-körut 19. sz

Heggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este ti óra 03 perez.

Kassa felé
Heggel á óra 31 perez.
Este ti óra 03 perez.

Mező-Laborét felé
Délelőtt 9 óra Ili perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 9 óra 52 perez.

Fontos sérvben szenvedőknek!
N mulassza el senki, kinek ki dves élete s 

■ . g.'s/.x-u'*. mag inak beszerezni a legújabban javí
tott cs. és kir. s z a b á d a 1 m a z o t t amerikai 
rendszerű Glimmíservkötot beszerezni. A gummii 
sérvkiito Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvos 
szaktekintélyek a legjobbnak ismert-tett el. Mert 
nem szorítja a testet ejjel nappal hordható se a 
sérvet m m engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telít
sen megakadályozza a sérv kötőnek a testről való 
lecsúszást.

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb. bal. vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás mJlett pontosan eszközöl:

POLLITZER M0R és FIA
oá*/., én kir. Nzab. IcöUizeréNzek.

BUDAPEST V.. Deák Ferencz-utcza 10.

i'vilitií Arii • egy°ldalu 7-töi io 
' " ' 1 111 kétoldalú io és 16

Érkezik Nagymihályba :

Budapest és Kassa felöl
Délelőtt 9 óra 11 pei
Délután 2 óra 15 pei
Éjjel 9 óra 17 pei

Mező- [Albin é: felöl
Béggel 5 óra 29 pei
Délután 2 óra 52 pei
Este 5 óra 58 pei

Méltóságos (ér. Sztár" tj Sándor 
nag-ymiliál vi ura<lahiúiban 
........  — t e 1 i v é r —-------- ■ —

yorkshirei malaczok
mindig kaphatók.

Schicht-szappan
Szarvas

1

V E 1) .1 E G Y E K 
vagy 

a legjobb, legkiadoM . - -
sabb es azért a

t.

£■/ -. y
V •.. i legolcsóbb szappan

Kulcs-

A

1 
í 
I 
f 
I
I 
I 
l 
i 
l 
f 
i 
I 
f 
l

VezérlsépTTiselő :

BRl'GLER LAJOS NAGYM11IALY.

N/um. Landcsmau B. könyvnyomdájába!


