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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALHI HETILAP.
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bzekkebztöség:

Hova a lap szellemi részét illwtő mindéi, 
közlemény intézendő :

<Q88Bth LaJ OS-UtOKfc >4. izzm,

ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

- Egye*  Mzám ara 20 ül.---------

Kéziratok nem adatnak viasza.
HérmOntatlan levelek nem fogadtatnak el.

Nyílt-tér soronklnt 40 fii. =

iiadoiivatál:
Hova ax eltüzelések, hirdetési és nyilltéi 

díjak küldendők :

Megdrágult az élet.
Még csak ez hiányzott. A hús árak 

soha meg nem álmodott magasságot értek 
el. Legfontosabb élelmi cikkünk árát mes
terségesen felhajszolják, úgy hogy még a 
két év előtti nagy takarmányhiány idején 
sem volt olyan vigasztalan a helyzet, mint 
most. A vidéken csak éppen olyan drága a 
hús, mint a fővárosban, miután a vidék 
nagy része a budapesti marhavásáron szerzi 
be hussziikségletét. A budapesti marhavá
sár olyan szerepet játszik, mint a gabona
tőzsde a búzaárak megállapításában, de ezt 
sokkal kártékonyabban és erőszakosabban 
csinálja még a mi hírhedt, spekuláns tőzs
dénknél is. A budapesti marhavásár egy 
magánvállalat kezében van, amely lelketle
nül kiszipolyozza a mészárost és a közön
séget. Ezen felül a marhavásár bérlői kivi
teli üzleteket is folytatnak és a magyar mar
hát elvonják a belföldi fogyasztástól. Jó pro
vízió fejében Becs felé viszik állatjainkat s 
megesik az a csodálatos dolog, hogy Bécs- 
ben a hús kilója 10—20 krajcárral olcsóbb, 
mint Budapesten.

Pedig a bécsi húst is magyar marhá
ból vágják. Kétségtelen, hogy ezt a drága
ságot egyes emberek, egyes osztályok ak
názzák ki a maguk számára. Mindent el 
kell követnünk, hogy sikeresen tudjunk vé
dekezni a hus-uzsora ellen. A mi közönsé
günk olyan, hogy fát is lehet vágni a há
tán, tűr még akkor is, amikor már kinyílt

T A R C Z A.
Kisvárosi csendélet

Hevessyék kedden tartották a jourjaikat. 
Nem azért, mintha más napokon otthon nem 
leltek volna, vagy talán annyira igénybe vették 
volna őket a látogatások, a croquis, lawn-tennis 
játékok nyáron, vagy a korcsolya, matinék té
len ; legkevésbhé, hanem Bodokvné, a ki a kis 
város minden eliquette és társadalmi kérdésé
ben tekintély volt, ezt a napot szabta meg szá
mukra. Elvégre is Hevessynének hizelgett, hogy 
Bodokyné, kinek az ura nyugalmazott ezredes 
volt, (igaz ugyan, hogy a kataszternél 1 frt 50 
kr. napidij mellett dijnokoskodott, de mint maga 
mondá, tisztán csak azért, hogy .elüsse valami
vel az időt.) leereszkedik hozzájuk s ott tró
nol a ripszdivány sarkában, amely fölött a ha- 
gyománvos aranyrámás tükör elhessegetett min
den férjhez, menni akaró leányt (s én Istenem 
melyik ne volna az 16 évtől a végtelenig) és 
mintegy praedestinálta már Bodokynét a trón
foglalásra. De azért nem kell azt képzelni, hogy 
a jourok valami magas, emelkedett színvonalon 
állottak és oly szerény igényű, ártatlanságban 
élő kisvárosi leányok, mamák nem találtak volna 
benne testi és lelki kielégülést. Sőt inkább 1

Piroska, a pénztárnok leánya éppen úgy 
elhozta csipkehorgolását, mint Giziké a kötését, 
melyet szemérmes pirulással igyekezett mind
annyiszor ölébe rejteni, ha az ajtón halk ko

a szeme. Ennek a türelemnek nálunk, úgy 
látszik, nincs határa. De végre mégis el kell 
jönnie az időnek, amikor ez a mindenek 
által kiuzsorázott közönség öntudatra jut s 
legalább megkísérli a kizsákmányolás elleni 
védekezést. Egyszer és mindenkorra véget 
kell már vetni azoknak a merényleteknek, 
amelyeket összeverődött klikkek, érdekcso
portok, ránk erőszakolt diplomáciai érdekek 
és rossz politikusok minduntalan a mi zse
bünk ellen követnek el.

Ferde állapotoknak ferde következmé
nyei vannak. A hús drágasága ellen a mé
szárosok harcolnak most a fogyasztók he
lyett. Ne higyje senki, hogy a mészárosok 
ezt azért teszik, mert a leikükön fekszik a 
fogyasztók érdeke, hanem azért, mert nem 
bírják az illetékeket és fogyasztási adókat. 
A legújabb mizéria közvetlen oka a Szer
biával való vámkonfliktus, amely a szerb 
marhák behozatalát megsemmisítette. Ezt a 
vámkonfliktust úgy oktrojálta ránk egy le
hetetlen helyzet, osztrák érdekeket kell meg
védelmeznünk. aminek ránk nézve az a kö
vetkezése van, hogy az élelmi szerek leg
fontosabbikának, a húsnak ára lehetetlen 
magasságba szökött. így lesz a magyar fo
gyasztó közönség idegen érdekek tehetetlen 
áldozatává. Marháinkat kiviszik és nem ma
rad hús a mi számunkra.

Sürgős, radikális segítségre van szük
ség és ezt csak az államhatalomtól várhatjuk.

pogtatás hangzott s avatatlan férfiszem kukkan
tott be a szobába.

Oh, én édes Istenem! Azoknak a partiek- 
nak fogalmuk sincs arról, hogy mit tesz élvezni, 
szórakozni! Hát jour az, mikor Lorántfly pó
zolva elszavalja legújabb költeményét; gyönyö- 
rüség-e az, mikor Telkesy Aranka eldanolja 
ezerszer hallott, ismert »betéf«-ét, a mit majd 
akkor fog énekelni, ha a »Kis egér. címszere
pét fogja vendégjátékául választani Kanabokán, 
vagy Kajászó-Szent-Mihályon.

Mennyivel más ez a jour I Még a szorgal
mas ujjacskák kötögetnek, előre hajlott derék
kal majdnem szemvakulásig hímeznek, húzo
gatják a szálakat, tapétára kerül minden, de 
minden, ami egy kisváros krónikás eseményei
ből, családi titkok, köztudom.isra jutott téte-á- 
téte-eiből megalakul s megbeszélés, hozzászólás 
által befejezetté lesz, hogy a még hiányzó rész
letek szerves egészszé domborodjanak ki az azt 
nem ismerő előtt.

Majorosáé, akinek férje képviselő volt (a 
rossz nyelvek azt mondják, hogy a nyárádi báró 
választatta meg csak azért, hogy az öreg ur 
mentői többet távol legyen) három leánya ér
dekében képes sikra szállani minden előítélet
tel, mint más ember az inget, az ő rajongása 
úgy váltogatja azokat a fiatal embereket, kiket 
sorsuk a kis városba hozott. Tavaszszal Keresz
túri Adám volt a zenitben ; a legszerényebb cim 
amivel eihalmozta, •minta-példány férfiú. volt, 
most ősszel már Pelikán Anti volt a tourban, 
s lehel, hogy mikor az első hópehely lehull,

— Húsfogyasztást szövetkezet Oálszécsen. 
A mind rohamosabban terjedő husdrágasággal 
szemben egy igen üdvös mozgalom indult meg Gál- 
szécsen; husfogyasztási szövetkezet létesítése által 
küzdeni a mészárosok kizsákmányolása ellen és 
megvédeni a közönség érdekét. Az ottani helyzet 
ugyanis majdnem elviselhetetlen. Már több, mint 
egy évtizede annak, hogy a gálszécsi mészárosok 
kartellre léptek egymással, melynek tagja minden 
helybeli mészáros. Ez a mészáros-szövetség aztán 
egyebet sem tesz, mint évröl-évre, sőt hónapról- 
hónapra emeli a húsárakat, de nem gondoskodik 
arról, hogy a méregdrága pénzért a közönséget 
legalább minimálisan kielégítse ; e helyett minden
felől összevásárolt hitvány marhákat vág, amelyek
nek a húsa a szó teljes értelmében ehetetlen. A 
közönség már évek óta zúgolódik e türhetlen álla
pot miatt, de semmit sem tehetett ellene, mert ha 
egy"egy u) mészáros került a városba, azt a szö
vetség vagy belekényszeritette a maga kebelébe, 
vagy pedig addig mesterkedett ellene, mig utoljára 
is kénytelen volt a városból vagy kiköltözni, vagy 
üzletével felhagyni. A legközelebbi szerb határzár 
állapotát is felhasználták a mészárosok arra, hogy 
a hús árát ismét hatalmasan felemeljék, holott a 
szerb határzár a vidéki áralakulásokra semmi be
folyással nincs, mert az ily kis városban a hízott 
marhát csak hírből ismerik, s a vidék bő marha
állománya még most is bőven fedezné a szükség
letet. Ezen újabb attentum a közönséget végre fel
rázta eddigi tétlenségéből. A város közönsége f. hó 
5-én vasárnap délután 4 órakor népes értekezletet 
tartott a városháza tanácskozó termében, ahol egy- 
értelmüleg kimondotta, hogy megalakítják a gál
szécsi husfogyasztási szövetkezetét. Az értekezlet 
felhívta a város egész közönségét, hogy lépjen be 
a szövetkezetbe, amelynek célja lesz a közönség ér
dekének kielégítése oly módon, hogy a közönség 
által összerakandó pénzekből esetrőf-esetre vágó
marhát fognak vásároltatni, ehhez értő bizalmi fér
fiak által és a vágatást maga a szövetkezet fogja 
eszközölni. A mozgalomnak előreláthatólag sikere 
lesz, mert a közönség körében igen nagy az ér
deklődés s remélhető, hogy a fogyasztók olcsóbban 
jutnak majd jó húshoz, vagy ha megfizetik is a mai 
árakat, de legalább tisztességes hús kerül az asz
talukra. x y.

Sárossy Géza lesz a kedvenc, a minta, a .non 
plus ultra..

— Az az ember! — kiálts föl elragadta
tással Majorosné — az a Pelikán 1 Tegnap ta
lálkoztam vele! Oh leányok, ti nem tudjátok 
méltányolni a férfiakat! — és szemrehánvólag 
tekintett egymás mellett ülő három leánya felé, 
akik nevető szemekkel néztek össze, ismerték 
már a jó mamát. Anti (két hét elég volt rá, 
hogy csak kereszt-nevén szólítsa, mérget mer
nék rá venni, hogy már ki is jelölte leányai 
közül azt, akit neki szánna) — Anti az egy 
unikum, az egy csodál Elkísért a boltba. Az 
a figyelem, gyöngéd udvariasság, nagy úri non 
chalance, oh én hiszem, hogy azokból az elő
kelő Pelikánokból való, akikkel én is találkoz
tam Stószon. Igen. Bérli volt, szeplemvir, vagy 
talán több is annál, Pelikán Berti.

A mama szeme elrévedezett. Eszébe ju
tott az árnyas plátánsor, az erdő csendje, 
amelyet alig-alig zavart meg egy madár fütty; 
lelke elandalgott, belemerült, mint tündér a 
hullámokba s kéjelegve, lustálkodva engedte, 
hogy körülnyaldossák, csókdossák a kedves, 
régmúlt emlékei.

— De én ugv tudom — jegyezte meg 
szerényen Mihók Zsuzsika, egy fonnyadtan, 
busán maradt vén kisasszony — hogy Pelikán 
Bürgőzdről való. Szülei most is élnek s fidonc 
az apja csizmadia. Csíz—ma—di—a ismétlé 
lassan szótagolva. Majorosné kiegyenesedett a 
törött lábú fauteilleben, szeme villámokat szórt, 
ajka ráncokba húzódott s már-már kiejtette a

Lapunk mai azáma 4 oldalra tagod.



VÁRMEGYE ÉS VÁROS.

— Hivatalos hirdetmény. Nagymihály köz
ség elöljárósága a község kepv .-testületének 44/1656. 
kgy. 1906. szám alatt kelt meghagyása alapján köz
hírré teszi, hogy Nagymihály község tulajdonát ké
pező 3 bolthelyiség 1906. évi augusztus hó 14-én 
d. u. 2 órakor tartandó nyilvános árverésen 1907. 
évi január hó 1-től számítandó 6 egymásután kö
vetkező évre a községházánál bérbe fog adatni. 
Árverési feltételek a községi jegyzői irodában a hi
vatalos órák alatt megtekinthetők.

A községi elöljáróság közhírré teszi, hogy a 
lasztomér—nagymihályi utón eszközlendö Laborc 
partvédelmi munkálatokra vonatkozó tervezetek és 
hirdetmény a városházán közszemlére van kitéve, 
s ezeket a hivatalos órák alatt bárki megtekintheti. 
Az ezen munkálatokra vonatkozó helyszíni tárgya
lás f. évi szeptember hó 7-én lesz megtartva.

VEGYES HÍREK.
— Társas vacsora. Nagymihály volt város

bírója, a nyugalomba vonult Szladek József és az 
újonnan megválasztott városbiró. Walkovszky Béla 
tiszteletére kitünően sikerült társasvacsorát rende
zett f. hó 2-án városunk intelligens polgársága a 
Barnai-szálló nagytermében. A társasvacsora este 
8 órakor vette kezdetét. Hangos éljenzés fogadta 
a volt és az uj városbirót, mikor az Ízlésesen dí
szített és szépen kivilágított teremben megjentek. 
A közel 200 főnyi vendégsereg két hosszú sorban 
felállított asztalnál foglalt helyet. Az asztalion az 
ünnepeltek, tőlük jobbra Czibur Bertalan orsz. kép
viselő, balra Karczub Pál gör. kath. lelkész ültek. 
A második fogásnál felállott Dr. Eperjesy Lajos, 
hogy ősi szokás szerint az ünnepeiteket éltesse. 
Ékes szavakkal méltatta a volt városbiró érdemeit, 
az újonnan megválasztott működéséhez pedig a leg
szebb reményeket fűzi. A nyugvó és kelő naphoz 
hasonlítja az ünnepeiteket. Felköszöntőjének poeti- 
kus lendülettel előadott végszavai után a jelenvol
tak lelkes éljenzéssel adtak kifejezést ama ragasz
kodásnak és szeretetnek, mely őket a volt és az 
uj városbiróhoz fűzi. A vidám hangulatban elköl
tött társasvacsora közben még Bajusz Andor fő
szolgabíró az ünnepeiteket és Nagymihály város 
polgárságát, Dr. Kállai József Czibur Bertalan orsz. 
képviselőt, Kolozsváry Ödön ismét az ünnepeite
ket éltették. A pompásan összeállított étrend és a 
kitűnő ételek Barnai Andor Ízlését és konyháját 
dicsérték, a hangulatot nagyban emelő zenét pedig 
derék prímásunk Miklós Jancsi zenekara szolgál
tatta. A társasvacsora a hajnali órákban ért véget.

szót, amelylyel porba sújtsa Zsuzsáimat, mikor 
kopogtatás hallatszott s belépett maga Pelikán 
Antal.

Bodros, szőke haja választékosán volt fe
jén szét fésülve, nagy, kötős nyakkendője libe- 
gett-lobogott s letaposott sarkú kivágott lak
cipője fölött kacéran kandikált elő a rövid 
nadrág alul a vérvörös harisnya.

Majorosné mosolyra erőltette ajkát, ára
dozva, önfeledten majd hogy keblére nem 
ölelte Antit, aki kezet fogva a hölgyekkel, fesz
telen otthonossággal telepedett meg közelébe 
s sansgene keresztbe rakta lábát s elkezdett 
beszélni, csevegni, magát kellemeztetni, egy-egv 
griinaszszal kisérve a jelentőségteljesen elnyúj
tott szavakat s sokat sejtve a halkan kiejtett 
végszavak értelmében. Beszélt a változott vi
szonyokról, a kényelmetlenségről, a kicsinyes 
lenézés egy nemével, de a nélkül, hogy ellen
tétbe állította volna a múltat a jelennel : egy 
röpke »oh«, egy mély felsóhajtás fejezte ki 
méltóan az ő sivár, boldogtalan életét.

— Csak egy kör, egy bizalmas meleg fé
szek, ahol gyöngéd asszonykcz simítja le a 
ráncokat, elringat egy forró ölelés, üdvözít egy 
édes csók : ah hölgyeim, ez az élet végcélja, 
boldogsága.

S az utolsó szavaknál hangja ellágyult, 
bodros haja a fauteillc támlára hanyatlott, 
egész teste kéjelegve, lustálkodva nvult el s 
piros harisnyái fölött indiszkréten kandikált 
elő a keskeny fehér zsinór.

— Ideális, szentimentális emberi — törte

— Vlzbefulás. Sajnos, ismét áldozata van a 
Laborénak. Schmidt Géza budapesti születésű, hely
beli 20 éves kárpitossegéd f. hó 4-én délután 4-—o 
óra között harmadmagával fürödni ment a La- 
borcba. Schmidt a vízben, mint jó úszó, 30 40 
méter távolságra elhagyta társait. Csakhamar azon
ban kiabálni kezdett, hogy a viz nagyon mély. Tár
sai tudván, hogy kitűnő úszó, nem tulajdonítottak 
kiabálásának komolyabb jelentőséget, sőt dicsek
vésnek vették. Schmidt Géza azonban egyszerre el
tűnt a habok közt. Hulláját csak f. hó 7-én reg
gel fogták ki a malom mellett. A csendörség ér
tesítette az esetről a szerencsétlen áldozatnak Bu
dapesten lakó atyját. A temetés még aznap ment 
végbe a lakosság nagy részvétele mellett.

— Helyreigazítás. Lapunk múlt heti számá
ban foglalt s a városi közgyűlésről szóló közlemé
nyünknek a képviselőtestület által a polgári iskola 
létesítése tárgyában kiküldött bizottságra vonatkozó 
névsorból Kellner Mihály dr. neve tévedésből ki
maradt. amit ezennel helyreigazítunk.

— A rendőrség figyelmébe. A dinnye sze
zon beköszöntése fohtán felhívjuk a rendőrség fi
gyelmét arra, hogy ne tűrje a dinnyehéjaknak a 
járdán való szétdobálását, mert a dinnyehéj tudva
levőleg síkos s aki rálép, könnyen szenvedhet láb- 
ficamodást. Reméljük, hogy rendőrségünk e tekin
tetben nem fog hallgatni — hogy stílszerűen fe
jezzük ki magunkat — „mint dinnye a fűben" s 
erélyes fellépéssel fog érvényt szerezni a köz érde
kében tett felszólalásunknak.

— Táncvizsga. Keszler Mór, városunkban 
előnyösen ismert táncmester f. hó 19-én taitjameg 
növendékeivel táncvizsgáját a Csillag-szálló nagy
termében. Meghívók nem lesznek kibocsátva, miért 
is a sikeresnek Ígérkező estélyre ez utón hívja meg 
a közönséget. Belépti dij személyenként 1 korona. 
Kezdete este fél 8 órakor.

— Kis műkedvelők. Családi és baráti kör
ben, Rontsinszkyék házában, kedves műkedvelői 
előadást rendezett Fiizély Helénke: elöadatta ki
csiny truppjával Gaal Mózcsné „Az urfi" darabját. 
A szereplők Tóth Jolán, Rontsinszky Jolán, Mis- 
kovits Béla. Rakovszky Sári, Miskovits Mariska, 
Rontsinszky Guszti szerepeiket jól betanulva, igen 
kedvesen játszottak. A műkedvelői előadás a sze
gény iskolás tanulóknak 16 K 60 fillért juttatott, 
mit ezúttal hálásan megköszön a tantestület.

— Cápa a Laborcban. Ismeretes a fiumei 
cápáról szóló történet, amelyet minden évben ilyen
kor, ugorka-szezon alkalmával fognak ki a tenger
ből Fiume mellett, hogy az újságok valami szen
zációval is szolgálhassanak olvasóiknak. A cápa
fogásról szóló hir azonban tudnivaló, hogy hazug
ság. Ellenben tény aZ, hogy amint Záborszky La- 

meg a csendet Bodokvné s még beljebb húzó
dott a parnlag sarkába.

— Boldog nő, még boldogabb asszony, 
aki egykor magáénak mondhatja önt, kedves 
Anti — monda olvadozóan Majorosné s szemre
hányással vegyes megrovó tekintettel nézte vé
gig meglapuló leányait.

— Hát miért is nem házasodik meg Peli
kán ur ? —kérdezte némi célzatossággal Miliők 
Zsuzsika — valóvá lenne az ábránd, igazzá az 
elképzelt kép.

Mintha mindannyiuknak lelkén, szivén 
féltve őrzött titkos zár rugóját pattantotta volna 
föl e kérdés, a megkönnyebbülés sóhaja hagyta 
el a lányok és asszonyok ajkát s a légv-don- 
gás kis zaj, de még annyi sem volt, a mint 
visszafojtott lélekzettel várták-lesték meg
nyilatkozását.

— Hogy miért, miért, — kezdé el lassan, 
vontatottan Pelikán — elvből, tisztán elvből. 
>Szüz Mária lovag vagyok*.

— Szűz Mária lovag? — hangzott egy
szerre valamennyiük szájából — Szűz Mária 
lovag ?

— Igen hölgyeim, én Szűz Mária lovag 
vagyok ; fogadásom tiltja, becsületszavam leköt, 
hogy a házasélet gyönyörűségét Odvél, boldog
ságát elnyerhessem. Olyan vagyok, mint az 
átokkal sújtott, kit virágos kertbe vezetnek, 
melynek utai szegve, romlói beültetve vannak 
szebbnél szebb rózsákkal s neki csak nézni, 
látni van joga; tudja, hogyha leheletével egy- 

jos és társai a szerencsétlen vizbefult kárpitossegéd, 
Schmidt Géza hulláját keresték, nevezettek egy 35 
kilós harcsát fogtak ki a Laborc folyóból. A ná
lunk ritka állatot sokan megbámulták.

— Lövöldöző rendőr. Lapunk zártakor hal
latlan botrányról veszünk hirt. Alapjában igen szo
morú az eset, külsőségeiben azonban oly humoros, 
hogy Capus Alfréd, de legalább is Heltai (Elta) 
tollára méltó. Hogyne, nem mindennapos dolog, 
mikor rendőrt kisérnek be. Az eset a következőkép 
történt. Stefán János rendőr, a kinek ma délután 
a sztrajnyáni Ilid előtt kellett szolgálatot teljesíteni, 
afeletti bujában, hogy kedvese másnak a meny
asszonya lett, illő módon berúgott. A mértéken túl 
élvezett szesz meg is tette a kívánt hatást és a 
rendőr hűtlen kedveséről egészen megfeledkezett. 
Ellenben az alig 15 éves Herskovits Bernáttól, a 
ki a Laborc partján halászó fiúcskákat nézte, min
den előzmény nélkül halat követelt. A kis fiú ki
jelentette, hogy nem adhat, mert neki nincs. A 
dühbe gurult részeg rendőr erre szolgálati revol
verével feléje lőtt. Herskovits Bernát a revolvertől 
annyira megijedt, hogy lebukott a köves partra, 
miközben jobb lábán kisebb-nagyobb zuzódásokat 
szenvedett. De ez volt szerencséje, mert igy a go
lyó feje fölött sivitott el. A közelben lévő polgá
rok rátámadtak a lövöldöző rendőrre, a ki előbb 
Láng Henrik üvegkereskedőt vette célba, majd 
Moskovits Emánuel mészáros felé lőtt, de nem 
talált. A lármára odasiető Tóth Ferencz rendőr
őrmester azután a polgárok segítségével elvette 
tőle revolverét, kardját és sapkáját, majd felszólí
totta, hogy kövesse. A Csillag-szállóig valahogy 
sikerült is eljutni, de itt a berúgott rendőr kést 
rántott kísérőjére. Tóth Ferencz őrmester azonban 
nem ijedt meg, hanem a nálánál jóval magasabb 
ás izmosabb rendőrt nyakánál megragadta és erős 
dulakodás után a földre tepeite, a nagy tömegben 
köréjük csoportosult polgárok segítségével kezeit 
összekötözte és csak miután sikerült őt ekép ár
talmatlanná tenni, a sípolásra odaszaladó rendőrök 
támogatásával a városházára kisérték. A városháza 
előtt összecsoportosult közönség pedig még sokáig 
izgatottan tárgyalta az izgága rendőr esetét, a kit 
egy cellába löktek, a hol egy ideig ligán dalolt, 
döngette a falakat, azután mély álomba merült 
és valószínűleg hűtlen kedveséről álmodott, a ki 
minden bajnak okozója volt.

— Hogy a természetellenes szomjúság, 
terhes gyomorsav és gyakori hasmenés a gyarmat
kávé élvezetének következménye nem oly általáno
san ismert tény, mint annak káros hatása az egész 
idegrendszerre. Miért tűrjünk tehát nyugodtan oly 
következményeket, a melyek annyira hátrányosak 
egészségünkre s gyakran a váratlan szivszélhüdés- 
hez vezetnek, amikor a készítés némi változtatásá
val azok teljesen elkerülhetők! Keverjük a gyar- 

hez ér, enyészetet hoz a virágra s elpusztul ő 
maga is.

— Szegény Pelikán ur! — sóhajtja Majo
ros Erzsiké s selymes-szőke szempillája álma
tagon csukódik le.

Még tart a csend, a megilletődés, még 
fogva tartja az egész társaságot az igézet s 
tova rebbenő szónak hangzik Hevessyné édes
kés hivogatása, melylyel betessékeli a asztal
hoz a társaságot. S mikor körbe Ölik a gör
nyedő asztalt s kés, kanál csattogás, pohár 
csengés, szűrcsölés, csamcsogás váltja föl a 
csendet, Mihók Zsuzsika oda súg a pénztár- 
noknénak s lopva, lesből megkérdezi : valóban 
Szűz Mária lovag-e Pelikán ?

A jó asszony nem szól, nem felel, csak 
összeráncolja a szemöldökét és szúrós fekete 
szeme annyi megrovással mélyed Zsuzsika ar
cába, hogy ez jónak látja feleletnek venni a 
tekintetet s hallgatni tovább. De amikor aztán 
a fiatalok előre mennek s a jó asszony Zsuzsika 
karjára támaszkodva, kissé hátrább marad, mint 
ha egyszerre nem férne már benne a szó, meg
ered áradatként s mint fékevesztett folyam hul
láma árad, növekszik, tolul elő a beszéd, a fe
lelet :

— I.éha, könnyelmű ember, adóssággal 
hagyta el Perkátát, azzal jött ide is, szereti a 
könnyű életei, a potyát; kerüli a tisztességes 
munkát, hijjával van minden nemesebb érzés
nek, kihalt belőle minden férfiúi önérzet, ez az 
ember, ez ő: Pelikán Antal. —y.—z.



matkávét, ha egészen lemondani nem akarunk róla, 
felerészben Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávéval' 
miáltal fűszeres, jóizü és egészséges kávéitalt nye
rünk. Immár tizenötéves tapasztalat és a Kathrei
ner-féle Kneipp-maláta kávé folyton növekvő ked- 
veltsége ezt teljesen igazolja. Gyermekeknek azon
ban, nemkülönben betegek és gyengélkedőknek, 
kiknek a gyarmatkávé élvezete orvosilag eltiltatott’ 
ajánlatos a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé hasz
nálata minden más keverék nélkül, mivel sajátos 
gyarmatkávé ize által kitünően Ízlik és a mellett 
táperös és vérképző.

UJ kakaó. Az uj Hoff-János-féle kakaó
faj folyton nagyobb kedveltségnek örvend, mert 
valamennyi kakao-faj között ez a legzsirszegényebb, 
ezért rövid használat után is már igen könnyen 
emészthetnek és Ízletesnek találtatik. Kandol-ka- 
kao nem dugul és a legfinomabb íz mellett még 
azt a fontos előnyt is bírja, hogy rendkívül olcsó, 
miért is mindenki által könnyen hozzáférhető és 
használata a legszerényebb háztartásban is lehetővé 
válik és ajánlatos is.

— A Ferencz József keserüviz a gyógy- 
kincsek egyik legértékesebb része és évenkint sok 
millió palackban az egész világba szétküldetik. — 
Kérjünk határozottan Ferencz József keserüvizet, 
nehogy valamely csekély értékű utánzatot kapjunk.

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

SZÍNHÁZ.

Szinészvilág Nagymihályon.
fiát hogy is kezdjem? Kezdhetem-e máskép, 

mint ama jó öreg mondással, hogy Thália szekere 
bedöcögött városunkba. A múlt héten már hire 
járt, hogy jönnek e szeretetreméltó istennő ambu
láns papjai és papnői hirdetni az igét, mely kira
gadja fásult lelkünket a kétköznapiasság sivársá
gából és néhány órára elfeledteti velünk a lét nyo
morúságát, az élet küzdelmes robotját. Üdvözlünk 
vándorapostolok, könnyüvérü vidám lakói Bohé
miának, kik elkalauzoltok bennünket Helikon nyá
jas berkeibe és az Olympus napsugártól derűs or
maira. Nemes hivatástokért kell, hogy a közbecsü- 
lés és mindannyiunk szeretete legyen osztályrésze
tek. Reméljük és kívánjuk, hogy igy legyen. Isten 
hozott 1

Jönnek a színészek.
A futó hir megelőzte jöttüket. De már a hir 

hallatára is kigömbölyödtek az arcok és jókedvű 
mosolyra húzódott a száj. Valami kellemes érzés, 
jóleső vidámság szállta meg az embereket. Az urak 
titokban előre sejtett gyönyörűségeknek örültek, a 
hölgyek a mindennapos szórakozásnak.

Nem csudálni való a még ismeretlen társu
latnak előlegezett nagyfokú rokonszenv. Egy hosszú 
éven keresztül szomjazta a nagymihályi közönség 
a szórakozásnak és élvezetnek azt a nemes fajtá
ját, melyet a színház nyújt s a mely — mond
hatni — ma már közszükséglet. Nemcsak a kö
zönség intelligensebb rétegei, hanem a szegényebb 
néposztály is ellenállhatatlanul vágyik ma a szín
házba, hol szórakozást talál s a mellett okulást 
nyer, hol aránylag olcsón és könnyen kiveheti ré
szét a kultúra áldásaiból, melynek az újságon kí
vül leghathatósabb közvetítője a színház.

Konstatálható tehát, hogy a szini szezon a 
vidámság jegyében született, Az emberek örömmel 
vették tudomásul s mohón adták szájról-szájra a 
hirt : jönnek a színészek.

Az első fecske.
És megjelent az első fecske az elegáns és 

snájdig Péchy László személyépen.
Ö a színház agilis titkára, ki bérleteket jött 

gyűjteni. Hát természetesen sűrűn jegyezte a kö
zönség a bérletgyüjtö ivet. A direktor és Péchy meg 
is vannak elégedve, ám azért, mint a szinlap mu
tatja : Bérelni még folyton lehet Péchy László
színházi titkárnál.

Megoldásra várt most egy súlyos kérdés. Hol 
legyen felépítve a színház ?

A titkár szaladgált fühöz-fához; a terv ugyanis 
az volt, hogy egy kényelmes nyári színkört, vulgo 
arénát fognak építeni. A vállalkozók azonban hor
ribilis árakat követeltek, körülbelül annyit, a meny
nyit az egész idény alatt sem tog bevenni a di
rektor még zsúfolt házak mellett sem.

Helyén való volna, ha Nagymihály varosa 
tanúsítana annyi előzékenységet a színművészet 
iránt, hogy legalább is hajlékot adna neki. Ez Va
liiban oly csekély megterheléssel jár, hogy pusztán 
az erkölcsi sikert tekintve is dúsan meghozná ka
matjait.

Eképen az eredeti terv meg nem valósulha
tott. Hanem átalakították a Barnai-szálló udvarán 
lévő u. n. „állást" s igy a nemzeti színészet ma 
is ott tart nálunk, a hol gyermekkorában ütött 
tanyát.

Péchy László leküzdvén a kezdet nehézsé
geit, táviratozott a társulatnak s az első fecskét 
követte a többi.

Megjöttek a színészek, 
megjött a banda.

Tornyos frizurák, széles karimáju kalapok, 
fantasztikusan megkötött nyakkendők, lehetetlen 
szabású toalettek és borotvált ábrázatok jelentek 
meg előbb egyenkint. később csoportokba verődve 
az utcán. Nyomukban a jókedv és pajzán derű. 
Egyszeribe mosolygóra vált az utca, melynek szint 
és hangulatot adtak sajátos megjelenésükkel.

Hát még a banda 1 Valóságos, igazi katona
zenekar. a 67. gyalogezred zenekarának egy része. 
A lakosság apraja-nagyja sietett őket megbámulni. 
Vajmi ritkán van módjában Nagymihálynak kato
nabandát látni és hallani. Színészetünk évlapjain 
pedig először s-erepel. Öblös torkú trombiták, a 
tekintélyes nagy dob, a jókedvű cintányér, a kar
csú pikula, búgó kürtök és a vonós hangszerek 
fegyelmezett összjátéka a katonabanda. — Persze, 
hogy más kedvvel megyünk operetteket hallgatni, 
mintha a régi ütött-kopott zongora hamis hangjai 
lopnák a lelkűnkbe Gül-Baba bájos áriáit.

Csakhogy megértük ezt is.
És teljes bizalommal mentünk az első elő

adásra.
Az első előadás.

11X16. augusztus 8-án itt először adatik : Gül- 
Baba, zenés színjáték 3 felvonásban ; irta Martos 
Ferenc, zenéjét szerzé Huszka Jenő. A budapesti 
Király-szinházban 190-szer adatott, — hirdető az 
előadásra csábitó szinlap.

Délután 4 órakor pedig a színházon kifüg
gesztett fekete tábla jelenté, hogy az előadásra az 
összes jegyek elkeltek. Csak protekciós halandók 
kaptak még este is néhány félretett jegyet.

A director a kezeit dörzsölte, ami a novella
írók szerint az örömteljes lelkiállapot jele.

Este 8 órakor sürü rajban lepte el az elő
adásra tóduló közönség a színház tájékát és nem 
füllentek, mikor egy-két robogó fogatról is meg
emlékezem.

A foyerben, vagy mit mondok, a színház 
előtt elegáns és kevésbbé elegáns közönség hul
lámzott, köztük olyan boldogtalanok is, kiknek nem 
volt jegyük az előadásra s kik csak a deszkák kö
zötti hasadékon vethettek egy-két lopott pillantást 
a nézőtérre. Mikor pedig Gábor diák oly megha
tóan énekelte az „ott túl a rácson" kezdetű dalát, 
ott túl a rácson az ingyen közönség, épen e so
rok Írójának háta megett, majd bedöntötte a szín
ház falát.

A szorongásig zsúfolt nézőtérnek csengetyü 
szó adta tudtul az előadás kezdetét, mire felgör
dült a függöny és szemünk elé tárult Gül-Baba 
rózsás kertje.

Gül-Baba.
Valahol messze, valaha régen, talán a XVI. 

század végén a budai hegyek között élt mecsetjé
ben Gül-Baba. a rózsák atyja. Millió rózsa illato
zik kertjében, melyeket féltő gonddal dédelget, be
céz és ápol. E rózsákról az a legenda kering, ha 
egyszer elpusztulnak, lehanyatlik a török nép fénylő 
csillaga. Ali basa, a budai vár parancsnoka tehát 
parancsot ad, hogy aki egyet is letép közülök, a 
halál fia. Gül-Baba kertjének legszebb virága azon
ban Leila, Gül-Baba leánya, aki tüzes szerelemre 
gyűl Gábor diák, a kóbor és duhaj magyar lantos 
iránt. Ámde Leila szépsége megigézi Ali budai basa 
szivét is, aki feleségül kéri. Leila tagadó választ ad, 
mert szive, szerelme Gábor diáké.

Gábor diák, aki szintén szereti Leilát, mit sem 
törődve Ali basa parancsával, leszakítja Gül-Baba 
kertjének legszebb rózsaszálát, hogy kedvesének 
ajándékozza. Gábor diákot hű cigányával, Mujkó- 
val, aki szintén szakit a rózsák közül, halálra íté
lik. Halála előtt mégis teljesíteni kívánják utolsó 
óhajtását. Gábor diák a rácson belül akar jutni. 
Ott túl a rácson egy más világ van ; azt szeretné 
látni. Leila megvallja apjának szerelmét, mire Gül- 
Baba, hogy megmentse Gábor diákot, sajgó szív
vel és reszkető kezekkel leszakgatja összes rózsáit. 
Hadd higyje Ali, hogy Allah haragja pusztította el 
a rózsákat. Leila és Gábor gymáséi lesznek, Gül- 
Baba sírja pedig ott domborul Budán kedvenc ró
zsái között . . .

Maga az előadás zajos sikert aratott. Részle
tes kritikától egyelőre még tartózkodunk. Mégis 
meg kell említeni, hogy G.i >or diák személyesitöje 
Reviczky Rózsika már az első előadáson megta
lálta az utat a közönség szivéhez, ugyancsak ke
gyeibe fogadta a közönség Deák Gyulát, aki Muj- 
kót játszotta szép sikerrel. Túlzásaitól eltekintve 
egyik erősségét sejtjük benne az operett előadá
soknak. Igen jó volt Radó Sándor (Gül-Baba) ala
kítása, nemkülönben Oeröffy Rózsi (Leila) is meg
érdemelt tetszést aratott. Hozzájárultak az előadás 
sikeréhez Tukoray Lóránt mint Zülfikar személye- 
sitője, Kállai Anna (Mujkóné) és Kóvessy Róza 
Lagos görög leány szerepében. A rendezés kifo
gástalan, a zenekar kitűnő és külön dicséretet ér
demel.

A közönség sok-sok tapssal adott kifejezést 
tetszésének és megelégedésének.

—*1.

Heti műsor:
Szerdán, aug. 8-án ,Giil-Baba‘ operette.
Csütörtökön, aug. 9-én .Jafet 12 felesége' 

operette.
Pénteken, aug. 10-én .Baccaraf szinmü.
Szombaton, aug. II-én .Drótostót' operette.
Vasárnap, aug. 12-én d. u. .Gyerekasszony' 

népszínmű, este .Gül-Baba' operette.
Hétfőn, aug. 13-án .Végrehajtó' bohózat.
Kedden, aug. 14-én .János vitéz' operette.

F.I.IÖ. narkMutő : Dr. Kállai Jóuaf.
Kiadóitiwxtali müvAzető : LAnd&i JÓSMÍ.

Hirdetések.
Nagymuzsalyl (beregszászi hegyrész)

= 5 Z ö II Ö = 
legnemesebb fajokat már f. hó 16-tól kezdve 
szállítok postakosaranként 2 kor. 60 f.-ért. 
Egy kilogr. ára 56 fillér. Üres kosarakért 

ugyanannyi súlyú szőllót adok.

BALAZS LAJOS
fűszer- és csemege-kereskedő NAGYMIHÁLY.

= Bor eladás. =
Kiváló minőségű kétszer lefejtett sóstói 
----------  1905-ik évi saját termésű — ■ 

HIZLING 0OR 
kapható literenkint 48 fillérért hordóstól 
együtt a legközelebbi állomásra kiszállítva 
• • • 140—150 literes hordókban • • • 

MalonyayFerencz-nél 
Alsógyertyánban.

Eladó ház.
Az Andrássy Dénes-utcza 6. számú ház 
szabad kézből azonnal eladó. Bővebbet 

5eszták Antal háztulajdonosnál.

A „HATTYÚ” 
gözmosó intézetben 
amerikai módszer szerint, a fehérneműnkre 
nézve káros szerek mellőzésével tisztit- 
tatnak ingek, gallérok és mindennemű 
OOOOOO fehérnemüek. OOOOOO 
Egy gallér tisztítása .... 4 fillér. 
Egy pár kézelő...........................8 fillér.

Szives támogatásért esd

J3LAU SAMU 
a „Hattyú**  gőzmosó-intézet tulajdonosa 

LABORCZSZÖGÖN.

Eladó 15 hektoliter 
saját termésű 1905. évi 
kétszer lefejtett v innal 
borom.

Dr. FUCHS IGNÁCZ.
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EF ETERNIT MÜVEK 
rHATSCHEK LAJOS 
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Elárusító Ír e 1 jr :

Brügler Lajos Nagymihály,
Lutw»k és Klinghofer Hornom.

EICHENBAUM HENRIK
varrógép-raktár Jíaggmihálg, Jíossuth £ajos-utca 54. sz.
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"cLAYTON & SHUTTLÉWORTH 
Budope.t, V’éo»<-kömit OB,

Mai ■ lajJaUay.iabá *"*

L Locomobil és gőz cséplőgépek,
k szatmakáMlozök, j*rtány-c.*pl6tSp»k,
A tlzztltó-rosták, konkolyozök, knázáló- *•  aratöiépak.
A azénagyOltök, boronák, aorvaiögépak, Planat jr.

kapálók, azaeakavágók, rápavágOk, kukorlcza- 
morzaolók, darálók, őrlőmalmok, agyatamaa A

aozál-akók, 2- én 3-vaau akék áa minden
egyéb gazdaaági (épek.

7*  Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni,
— hogy varrógép-raktáramban egy három hónapig tartó "^C 

| hímző-, ajour- és tüfestmény-tanfolyamot 
U nyitottam. — Varrógépen való összes munkák tanítására egy 
Zl tanítónőt fogadtam azon célból, hogy t. vevőim, kik tőlem 
ZZ varrógépet vásárolni fognak, valamint azok, akik ezelőtt nálam 
Zj varrógépet vettek, a varrógépen való hímzést és egyéb mun-
3 kákát díjtalanul megtanulhassák. ====3 

Bátorkodom egyszersmint a már több 
év óta fennálló varrógép-raktáramat 
a n. é. közönség figyelmébe ajánlani, 
melyet a Kossuth Lajos-utca 54. sz. 
házba (a városháza mellett) helyez
tem át. Baktáramat a legújabb szer
kezeti), legjobb és legkényelmesebb 
gépekkel 
kérem a 
gatását.

egészítettem ki, miért is 
n. é. közönség szives támo- 

Kiváló tisztelettel 
8ieh«nbaum Jíenrik.
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GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utcza 62. szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű 

ablakredőnyök 
(rolletták) a legjobbak, legtarlósabbak és 
" ezáltal a legolcsóbbak. —
Ezek valamint más szerkezeti) redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral ellátott régi redőnyök jutányosán alakíttat 

nak át önműködő szerkezetüekre
Elvállalom továbbá egész épületek üvegezését, egyszerű, solin, 
homályos, mintázott, színes, rcczés és tükör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehető minőségben. 

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

Goldstein Jakab
• ••••.• •»• templom- és szobafestő •••••• •*_*  *_*

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

festői és tapétázó munkát
valamint ablak- és ajtó-mázolást, czimfestést és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

------- ---—________ árak mellett.

festékkereskedésemberi 
mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók 
fényes és tartós befestésére, száraz- és 
olajfestékek, firneisz, terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst-bronz, úgyszintén minden
nemű festék-különlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.

X/A70FQ7n “ Minden darab n8chichta-eaappau 
WÜAÜI ■ tiazta é« ment kíroa alkatrészektől.

Schicht-szappan!
(.Szarvas*  vagy .Kulcs*  szappan) 

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 
részére. —

Jótállás: 25.000 koronát fizet SCHICHT GYÖHG Y cég Aussigban
______ bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Scnicht 
——---------- névvel valamelv káros keveréket tartalmaz.

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZU TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
Njom. Laadetnau B. könyTiyemdájábaa


