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Felső -Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
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Hova a lap szellemi részét illató minden 
közlemény intézendő : 

X«66Mth L«jo6-Uto«< 34. iKám.

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

— Egye*  "xám ára 20 fii. —

Kéziratok nem adatnak viasza.
Itérmen tétlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronklnt 40 81. - ... 1

kiadóhivatal:
Hova az előfizetőnek, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Lindeamin B. könyvnyomdája.

Az orosz forradalom tanulságai.
Ismét, ki tudja hányadszor sikerült le

verni az orosz forradalmi mozgalmat. Mi
kor e sorokat Írjuk szélcsend van a fehér 
birodalomban, sereg számra végezték ki a 
zendülö katonákat és az izgató polgári ele
meket, zsúfolásig teltek meg a börtönök a 
szabadság harcosaival és a nagy szarmát 
síkságon végighúzódó országutakat rab
láncra fűzött csoportok népesítik be; Szi
béria felé visz az ut! Ami a múlt hetek
ben Oroszországban történt, az nem volt 
egyéb, mint egy felette érdekes és véres 
részlete annak az általános forradalomnak, 
amelyben az elnyomott orosz népnek a 
tudósok, az intelligencia és a nemesség 
egy részének segítségével végre is sikerülni 
fog az autokrácia járma alatt nyögő Orosz
országból egy szabad, modern jogállamot 
teremteni. Akik a muszkaszabadságért har
colnak, azok már századok óta megszok
ták a börtönt és a puskaporszagot s bár
milyen kegyetlenséggel nyomta is el a 
zsarnoki hatalom a legújabb zendüléseket, 
ez nem fogja visszarettenteni a további 
harctól az orosz szabadság avatott bajnokait.

Tanulsága a legújabb forradalmi moz
galmaknak az, hogy a nemzetközi alapon 
szervezett szociáldemokrata munkásság szo
ros fegyver barátságra lépett a földhöz s a 
hazához ragaszkodó parasztsággal, nemkü
lönben a hazafias orosz intelligenciával és 
a nemességgel. Együtt vannak a szabad
ságért harcolók táborában a legkülönbö

TARCZA.
Baccarat.

Nagymihály, 1906. aug. 10.

Egy vigasztalan sötét kép, a játékszenve
dély romboló hatalma, a hiúságból elfojtott sze
relem felgyülemlett energiája, mely szükség
képen a házasságtörésben találja meg levezető 
csatornáját, az önmagát megbosznló oktalan 
nagyravágyás és mindennek a végébe pont gya
nánt egy pisztolylövés, — ez a Henry Bernstein 
szenzációs drámájának sűrített tartalma. Tehát 
a legmodernebb iránydarab, mely degenerált 
társadalmunk folyton felszínen lebegő problé
máit állítja élőnkbe, anélkül, hogy azokat meg
fejtené. Alapeszméje az, hogy sem a társadalom 
fennálló rendje, sem a természet örök törvé
nyei ellen büntetlenül vétkezni nem lehet, ten
denciája, hogy a bűntől visszatartson. Mind
azonáltal szerző nem didaktikus módon, teszem 
valamelyik szereplőjével szavallatja el a mo
rált, hanem a néző fantáziájára hízza, hogy az 
irányitó eszmét kitalálja. Ezt azonban nagyon 
megkönnyíti fejlett rutinjával és a cselekmény 
rohamos lebonyolításával.

A művészi módon egymásra torlódó jele
netek, az exposilio könnyedsége, a színpadi ha
tás teljes tudásának titka, a raffinált módon fo
kozott bonyodalom, — ime Henry Bernstein 
elemeire boncolt Írói egyénisége.

És vájjon mi teszi drámáját modernné ? A 
régiek azt tanították a drámáról, hogy az fel

zőbb elemek, amelyek más időkben talán 
halálos ellenségekként állanának egymással 
szemben ; de most amidőn a közös nagy 
ellenség, a cári és főpapi autokráciával kell 
megküzdenie, együtt vannak mind egy 
táborban.

Nagy szerepet játszik az orosz forra
dalmi mozgalomban egy nagy jelentőségű, 
modern idea, amely Magyarországon is fe
lette aktuális kezd lenni. A szétkergetett 
dumának szociálista, radikális és demokrata 
tagjai, hogy megnyerjék a forradalom ideá
jának a százmilliónyi orosz parasztságot: 
követeléseiknek homlokterébe illesztették a 
földkérdés megoldását. Harcot üzentek a 
nagy birtoknak, a kötött birtoknak, a cári 
uradalmaknak s az egyházinak, követel
vén azok parcellázását és olcsó áron a 
parasztok között való felosztását. Európa- 
szerte ebben kulminál az agrár-szociálista- 
kérdés, amely nálunk is Damokles kardja
ként függ társadalmi és birtokrend felett. 
De olyan határozottsággal és erővel, mint 
Oroszországban sehol még nem domboro
dott ki a világreformerek ezen programm- 
pontja. Ugyannyira, hogy a sarokbaszo- 
ritott cár és kormánya egy kiáltványban 
tudatták a néppel, hogy a cári birtokok 
egy részét, amelyeknek terjedelme több 
százezer négyzetkilométerre rúg, parcellázni 
és a parasztság között olcsó áron eladni 
fogják.

A nagybirtok s a kötöttbirtok parcellá
zását abban a kötelező formában, amely

emeli a lelket és megtisztítja a hétköznapiság 
salakjától. A •Baccarat. nem ilyen. Sehol a há
rom felvonáson keresztül egy vigasztaló mo
mentum, egy megkönnyebbülést szerző fordu
lat. Sőt ellenkezőleg. A kép, melyet fest, az élet 
kópiája. Egy veszendőbe ment ember, egy le
tört karrier felett összecsapódó hullámok, az 
egyre fenyegetőbb helyzet, mikor minden a bű
nös ellen fordul, a lét elviselhetetlensége, mely
ből nincs más menekvés, mint a halál, a meg
semmisülés, a •nirvána.. Oh, korántsem pesz- 
szimiszlikus világfelfogás, hanem maga az élet.

És mégis részvétünk és rokonszenvflnk ki
séri végig a darab hősét, Chaceroyt. Látjuk, 
hogy bűnös, tudjuk, hogy megérdemli bünteté
sét és képtelenek vagyunk rá haragudni. Ért
hetetlennek látszik, pedig valójában nem az. 
Az utolsó két évszázad nagv gondolkodói, Schop- 
penhauertól kezdve egészen Spencer Herbertig, 
skepszisre nevelték az emberiség lelkét; az aka
rat szabadsága ma meghaladott álláspont, az 
akarat törvényszerűsége kétségtelen.

És itt ismét eljutottunk egy különbségre 
a régi és az uj dráma között. A dráma fejlő
désében a közbeeső mozzanat az akarat szabad
ságát tette a dráma súlypontjává. Még nem is 
régen azt tanították az iskolában, hogy a jó 
dráma elengedhetetlen kelléke, miként a hős 
cselekvéseinek, a szabad akarat legyen rugója, 
mert csak igy érthető a hős bűnhődése. Az ár
tatlan ember bűuhödése lehet egy végzetes sze
rencsétlenség, de semmi esetre sem dráma, mert 
épen hiányzik belőle a drámai mag.

Lapunk mai száma 4 oldalra tsrjod. 

ben azt az orosz reformerek hirdetik, elfo
gadni nem igen lehet. De el kell ismernie 
minden szociológusnak és közgazdásznak, 
bármilyen konzervatív álláspontot foglaljon 
is el, hogy méltányos és a magánérdekek 
károsítása nélkül keresztülvihető parcellá
zásban szociális kérdés megoldásának egy 
jelentékeny részlete van. Ha a minden oro
szok cárja, akit lázadások és bombavetések 
nem tudnak eltéríteni az autokrata irány
tól, magáévá teszi a parcellázás eszméjét: 
akkor bízvást magáévá teheti ezt a magyar 
állam is. Igenis szükség van körültekintés
sel végrehajtott parcellázásra, hogy a föld
éhes nép, mely nálunk is oly annyira haj
lik már a felforgató tanok felé, legalább 
részben egy kis földhöz jusson, hogy töb
ben legyenek azok, akiket nemcsak a nyelv 
és szivük érzése, hanem termő és életetadó 
anyaföld kössön minden láncnál erősebben 
a sokat hányatott magyar hazához.

— Az 1906-ik évi sorozás. A m. kir. hon
védelmi miniszter valamennyi vármegyei és városi 
törvényhatósághoz, az 1906. évre vonatkozó ujon- 
cozási, utazási és működési tervek felterjesztése tár
gyában körrendeletét intézett, amely igy hangzik : 
Az 1906. évre kiállítandó újoncok megajánlásáról 
szóló 1906. évi Vl-ik törvénycikk alapján felhívom 
a törvényhatóságot, hogy az 1906. évre vonatkozó 
ujoncozási, utazási és működési terveket az illeté
kes hadkiegészítési kerületi és honvéd kiegészítő 
parancsnokságokkal egyetértöleg és az idő előre
haladottságára való tekintettel — az 1905. évre vo
natkozó fösorozásokra vonatkozó utazási és műkö
dési tervek megállapításánál a f. év tavaszán már 
követett eljárásnak megfelelöleg — esetleg szemé-

Azóta fordult egyet a világ korongja. Tem
póra mutantur et nos in illis! A modern dráma 
közeledést mutat az antik világ klasszikus drá
májához. Mindkettő függővé teszi az embert a 
sorstól, a rajta kívül álló körülményektől. A 
különbség csak az, hogy a klasszikus kor nagy 
szellemei az akarat kötöttségét csupán hitték, 
sejtették, — a mai kor embere tudja, mint po
zitívumot ismeri.

És igy Chacéroy iránt érzett részvétünk 
és rokonszenvünk érthető lesz.

Az akarat kötöttségének tanából kifolyó
lag tudjuk, hogy teljesen azonos körülmények 
között minden ember ugyanazt cselekedné. Szá
nakozunk tehát a hősön, mert tudjuk, hogy vér
keveredése, neveltetése, életviszonyai, környe
zete, melyben jól érzi magát és melytől meg
válni nem akar, sodorják őt ellenállhatatlanul 
a veszélybe. Hogy költséges kedvteléseinek él
hessen, pénzre, sok, nagyon sok pénzre van 
szüksége. Szellemi vagy fizikai munkával azt 
előteremteni bajos, sokáig tart, de meg kedve 
sincs hozzá. Kínálkozik a kártya. Állhatatossá
gával, hidegvérével szolgálatába szegődteti a 
szerencsét. S egv szép napon mégis megtörté
nik, hogy szokásos szerencséje hűtlen kokott 
módjára cserben hagyja. 650.000 francot vészit. 
A különbözeiét ki kell egyenlíteni, hogy meg
maradhasson abban az előkelő körben, mely
ben eddig élt. Idegen pénzhez nyúl. Gondolja, 
másnap valahol megszerzi és rendezi a dolgot. 
650.000 frank azonban nagy pénz, a terv nem 
sikerül. Nincs menekvés. Chacéroy megsértette 



Íves és szóbeli érintkezés utján az ezen célból ki
tűzendő összejövetel alkalmával mielőbb és akként 
állapítsa meg. hogy az 1906. évre vonatkozó fö- 
sorozás a f. évi október hó 10-től november hó 
30-ig terjedő időtartam alatt legyen foganatosítható, 
illetve végrehajtható. Megjegyzem, hogy a szerkesz
tendő tervekben a vasárnapok, a rom. kath. es 
protestáns ünnepnapok, valamint azon sorozojárá- 
sokban, ahol görög keleti, illetőleg izraelita ünnep
napok működési napul föl nem vehetők és e te
kintetben általában az előző évekbeli hasonló tar
talmú rendeleteimben ez iránt foglalt rendelkezések 
ezúttal is pontosan betartandók. A megállapított 
ujoncozási, utazási és működési tervek előzetes jó
váhagyás végett hozzám mielőbb, de legkésőbb f. 
évi augusztus hó 31-ig okvetlenül felterjesztendők. 
Az ujoncozás tényleges végrehajtása iránt később 
fogok intézkedni.

VEGYES HÍREK
Lemondás.

E hitvány dorombot de földhöz is vágom, 
De összetapodom minden idegét, 
Dalra ne csábítsa soha már álom, 
Hangulat ne ejtse foglyul ihletét.

Mit értem véle, hogy olykor daloltam, 
És hogy megkönnyezték nchanap dalom, 
A siker szekerét én sose toltam, 
Költői babérért nem szállt sóhajom.

Csak a szőke lányka szivét óhajtám, 
Érte hangoltam fel ócska eszközöm, 
Bízva bizakodva, hogy egyik dal tán 
Megtöri varázsod jéghideg közöny !

Hunyj ki fénysugara csábos reménynek, 
Némulj el hivalgó, balga hangszerem, 
Pattanjon a húr meg. ne zengjen ének. 
Én meg hadd sorvadjak szótlan, csendesen . . .

Galeotto.

Szerkesztőségünkből. Lapunk felelős szer
kesztője több heti tartózkodásra külföldre utazván, 
a szerkesztésért a felelősséget a kiadóhivatal vál
lalja el.

Magyar szent beszéd. Folyó hó 20-án 
Szent István király napján délelőtt fel 9 órakor a 
róm. kath. templomban tartandó magyar szent be
szédre a közönséget meghívja a plébános.

Hivatalátvétel Sallay Béla járásbírósá
gunk büntető albirája Cirkvenicán töltött hat hetes 
szabadságáról visszaérkezvén, f. hó 12-én hivatalát 
átvette.

a társadalom fennálló rendjét, bűnhődnie kell. | 
Chacéroy önkezével vet véget életének.

íme, e dráma föntebb kifejtett alapesz
méjének fele beigazolva!

Eddig a hős, Chacéroy, mint hidegvérű ga
vallér, mint nagy stilü szerencse lovag, mint 
cinikus kalandor van a darabba beállítva, aki 
a legnagyobb nyugalommal tesz 11X1.000 fran
kot s ha kell az életét is egy kártyára.

Másik oldaláról ezzel egyidejűleg mutatja 
be a szerző. De erről később.

Most lássuk a tétel másik felét, azok bűn- | 
bödését, akik a természet örök törvényei ellen 
vétenek.

l.ehourg Charles igyekvő, szorgalmas és 
eszes ember. Nagy szol galmával milliókra menő 
vagyont gyűjt. A pénz azonban elkábilja és ő 
kivágyik abból a körből, melyben eddig élt, 
arisztokrata szeretne lenne és lesz belőle — 
parvenű, amint ezt Chacéroy egy rendkívül ha
tásos jelenetben szemébe vágja. X'agyonával, 
szívósságával megszerzi a bárói címet, leányát 
Helénát pedig Hrechebel grófhoz adja felesé
gül, aki se szép, se fiatal, se szellemes, még 
csak vagyonos sem, csupán gróf.

Lebourg báró a házasság által nem leá
nya szerencséjét, hanem a saját karrierje emel
kedését akarja elérni.

Mindketten vétkeznek a természet örök 
törvényei ellen, l.ehourg báró, mert leányát 
feláldozza nagy ravágyásának,Heléne pedig, mert 
szive vonzalma ellenére eszközül adja magát 
atyjának.

Lövöldöző rendőr. Lapunk múltkori 
számában megemlékeztünk Stefan Jánosról, aki 
berúgott állapotban ralött a kis Herskovits Ber- 
nátra, Láng Henrik üvegkereskedőre es Mosko- 
vitz Ernánuel mészárosra es csak a véletlennek 
köszönhető, hogy senkiben kárt nem tett A ga
rázda rendőrt f. hó 13-án vontak felelősségre 
több rendbeli közcsend elleni kihágás miatt a 
nagymihályi büntető járásbíróság előtt, hol is az 
enyhítő körülmények figyelembevételével összbün- 
tetésül mindössze 25 napi elzárásra és 10—10 K 
mellékbüntetésre Ítéltek. Állásától természetesen 
azonnal megfosztották.

Nagymihály szépül Azaz hogy a 
Kossuth Lajos-utca, melyen egyre-másra építik a 
csinos hazakat. A Strömpl Gábor-féle „Arany- 
Bika" szálloda külső építkezése már csaknem tel
jesen elkészült, a belső berendezés • is közeledik a 
befejezéshez.

Kolozsváry Ödön épülő háza is gyorsan 
halad a befejezés felé, homlokzata már teljesen 
elkészült és ízléses ékitésével egyik dísze lesz fő
utcánknak.

Próba-bál. Kcszler Mór tánctanitó f. hó 
19-én vasárnap este fel 8 órakor tartja meg nö
vendékeivel táncvizsgáját a Csillag-szálló nagyter
mében, melyre a közönséget ez utón hívja meg. 
Belépti dij személyenként 1 korona.

Az ungvári törvényszék A kassai kir. 
Ítélőtábla elnökétől az ungvári törvényszék és 
ügyészség visszaállítása ügyében e ho 3-án érke
zett meg azon leirat, melynek alapján a megyé
nek és l'ngvár város közönségének együttesen 
nyilatkoznia kell, hog\ miképp kívánnak a meg
állapított szükséglethez mérten gondoskodni a jel
zett igazságügyi hatóságok elhelyezéséről. Az uj 
törvényszék, esetleg az I ng vármegyei négy já
rásbíróság területén is túl fog terjeszkedni és az 
ungvári járásbírósággal valószínűleg egy épületben 
fog elhelyezkedni.

Zsebmetszők garázdálkodása. Több ol
dalról fordultak hozzánk panaszszal, igy egy vidéki 
uriasszonv is. kinek zsebéből a legutóbbi nagyvá
sár alkalmával eddig ismeretlen tolvaj 30 koronát 
tartalmazó pénzes tárcáját kilopta. A vakmerő zseb
tolvaj kilétét eddig megállapítani nem lehetett, mert 
a nagy tolongásban nyoma veszett. /X vásári zseb
metszőket ajánljuk a rendőrség éber figyelmébe.

Késelő suhanc. Szabón Mihály 16 éves 
kőmüves-inas zsenge kora dacára buzgó hive az 
alkoholista szektának. Nagyboldogasszony napján 
is mértéktelenül áldozván Bachusnak, ahogy mon
dani szokás, alaposan felöntött a garatra. Ilyen ál
lapotban betévedt egy sztrajnyáni kurtakocsmába, 
ahol régi haragosává Boros János ungmegyei ko-

A szív azonban megköveteli a maga jo
gait és Helén őrülten, halálos, nagy, igaz sze
relemmel Chacére karjaiba veti magát, a ki 
hasonló szenvedély vei viszonozza Heléne sze
relmét. A házassá;;! >rő Heléne, kinek Chacéroy 
megvallja bűnét, m<g akarja menteni kedvesét. 
Felfedi atyja előtt tilos viszonyát, a ki ezzel 
egész élete munkáját, nehéz küzdelmek árán 
elért pozícióját látja megsemmisülni.

Ez Lebourg Charles báró büntetése, leá
nyáé pedig az a revolvergolyó, melyet Chaee- 
rov röpít önkezével szivébe. Heléne elveszíti 
kedvesét, kit életénél is jobban szeret.

Chacerov Köbért igaz, őszinte szerelme 
megszerzi maga részére szimpátiánkat. Egy alap
jában kiváló jellemű, jobb sorsra érdemes fér
fin, aki kedvesétől vonakodik elfogadni a fel
ajánlott összeget, melylyel becsületét menthetné 
meg, hanem egyetlen botlásáért életével fizet

Nincs ebben a drámában egyetlen valódi 
bűnös sem, hanem csak sajátságos viszonvok, 
véletlen körülmények által bűnbe sodort sze
rencsétlenek, szánalomra méltó gyöngékkel súj
tott emberek, társadalmunkból kiválogatott, 

| húsból és vérből összetett típusok.
Másként, hogy értenék meg sajnálkozásun

kat, melylyel tragikumuk iránt viseltetünk, hi
szen a valódi bűn nem részvetet, de megvetést 
váltana ki belőlünk.

A darab előadása nem kicsinylendő mű
vészi vállalkozás. Chacéroy, a hidegvérű sze- 

' lencse lovag és az izzó szenvedélyű bonviván 
j fizikailag is fárasztó szerepe egyike a légiiébe- 

vácslegénynyel találkozott. Heves szóváltás után 
Szabón Mihály egy őrizetlen pillanatban, a mikor 
Koros háttal állt neki, kést rántott és haragosa felé 
szúrt. Szerencsére azonban ahelyett, hogy talált 
volna, egyensúlyt vesztve a főidre zuhant. Esése 
közben a kezében tartott nyitott késsel saját ma
gán ejtett könnyebb természetű sérüléseket. Mind
ezek ellenére nem valószínű, hogy a szép remé
nyekre jogosító suhanc valamikor átpártoljon az 
antialkoholistákhoz.

Az ellenőrzési szemlék elmaradnak. 
A honvédelmi miniszter körrendeletét intézett a 
vármegye törvényhatóságához az ez évi ellenőr
zési szemlék s időszaki jelentkezések tárgyában s 
további sürgős intézkedés végett értesíti a törvény
hatóságot, hogy a közös hadsereg nem tényleges 
állományú legénységének ellenőrzési szemléi a kö
zös hadsereg nem tényleges állományú legénysé
gének ellenőrzési szemléi a közös hadügyminisz
terrel egyetértőleg hozott határozat folytán, a hon
védség nem tényleges állományú legénységének el
lenőrzési szemléi, valamint a népfelkelés időszaki 
jelentkezései a f. évben nem tartandók meg. A 
tiszti jelentkezések azonban az eddigi módon a f. 
évben is teljesitendők.

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
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 
táperős és vérképző.

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.

— Uj kakaó. Az uj Hoff-János-féle kakaó
faj folyton nagyobb kedvességnek örvend, mert 
valamennyi kakao-faj között ez a legzsirszegényebb, 
ezért rövid használat után is már igen könnyen

zebb feladatoknak. Konstatáljuk, hogy e felada
tot a kiválóan intelligens Vár/ Jenő nagy igye
kezettel és több-kevesebb sikerrel oldotta meg. 
Kevesebb sikerrel a hidegvérű játékost, többel 
a hősszerelmest, inelv utóbbi szerepkörre hang
jának melegsége is predesztinálja. Egészben 
véve elfogadható alakítást nyújtott, hibául leg
feljebb azt róhatjuk fel, hogy túlságosan pate- 
tikus volt, ami erős szavalást készségének tu
dandó be.

Heléne szerepében Halasi X’anda megkapó 
drámai erővel mutatta be a házasságlörő bű
nös asszonyt, aki szerelméért kész családját, jó 
hírét, társadalmi pozícióját, mindenét feláldozni, 
löbh hatásos jelenetében nvill szilien is zajos 
tapsot aratott,

Lebourg Charles bárót Railő Sándor ját
szotta s jól átgondolt, értelmes alakítása egyike 

I a kiválóbbaknak, miket e fiatal színésztől ed
dig láttunk. A közönség vele szemben sem fu
karkodott a megérdemelt elismeréssel.

l.ehourg Amédiée és Bragelin epizód sze
repében jók voltak Péchy László és Sarlay Kor
nél, anélkül azonban, hogy szerepeik mélysé
gét teljesen kiaknázták volna.

Végeredményben az egész előadással meg 
voltunk elégedve és hálásak vagyunk szülésze
inknek, hogy a darabot szilire hozták.

Közönség természetesen kevés volt, de hát 
meg vagyunk szokva, hogy a komoly tárgvu 
darabokat rendszerint kis szánni, ám intelli
gens közönség hallgatja végig. — Sajnos ez igy 
volt, van és lesz. Dr. Oál György. 



emészthetönek és ízletesnek találtatik. Kandol-ka- 
kao nem dugul és a legfinomabb iz 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.

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

színház.
A lefolyt színházi hétről kevés megjegyezni 

valónk van. Micsey társulata az, a minek Ígérke
zett Kitiiim repertoárja és jeles erői megérdemlik 
a közönség támogatását. Hozzátehetjük mindjárt, 
h«>gy ebben nincs is hiány. f‘ > első színházi hét 
alább részletezett sikerei után bizalommal várjuk 
a következőket. Reméljük, hogy a közönség ezután 
még fokozottabb mértékben fog áldozni Thália is
tenasszony oltárán.

E pogány metafora pedig a tegnapi Offen- 
bach-operettben leli magyarázatát.

És Offenbach örökszép áriáinak hatása alatt 
kezdi meg a színház krónikása e heti recensióját.

Avagy kinek hallószervében nem cseng még 
a fülbemászó dallam: Voltam király Árkádiában ...

Jafet 12 felesége, (aug. 9.)
Fejük tetejére állított helyzetek, kacagtató 

komplikációk, cigánykereket hányó logika jellem
zik a darabot, melynek a népszínházban számot
tevő sikere is volt. Ép azért csodálkoztunk a tá
vol levő közönség közönyén, mely érthetetlen 
okokból nem érdeklődött a darab iránt. Tény, hogy 
a Ciül-Baba zsúfolt háza után rosszul esett félig 
üres nézőtéri látni. Ám akik az előadáson jelen 
voltak, kitünően mulattak a bohókás operett 
bizarr ötletekre épített jelenetein, ellenálhatatlan 
komikumán.

Petterson Jáfet konzervgyáros (Szabó Pál) 
kivándorol Amerikába, ahol a mormon hitre tér, 
mely tudvalevőleg megengedi a több nejüséget. 
Pettorsen Jáfet ekép 12 kis feleségre tesz szert,— 
óvakodik azonban attól, hogy nagybátyja Baliveau 
rendőrbiztos (Sarlay Kornél) házasságáról, sőt 
többnejüségéröl tudomást vegyen, mert ez egyér
telmű volna a nagybátyjától reá váró 3 millió 
frank örökségének elvesztésével. Baliveau ugyanis 
kikötötte, hogy Pettersonnak nősülnie nem szabad. 
E különös kikötésre pedig az indította, hogy öt 
Arabella nevű felesége (Reviczky Rózsikat hűtle
nül megcsalta De Tupettes Hektorral (Vári Jenő). 
Pettersonnak azonban megártott a 12 feleség, pi
henni akar és üzleti ügyeinek örve alatt 2 hó
napra Parisba megy szórakozni. A 12 feleség De 
Tupettes Hektor árulása folytán utána megy. Pa
risban Baliveau házában azután kiderül, hogy 
Arabella, aki nemcsak őt, hanem 2-ik férjét 
Cassuley (Deák Gyula) házasságközvetitőt is meg
csalta, most unokaöcscsének felesége, sőt kide
rül az is, hogy unokaöcscsének még 11 neje van.

Ebből fejlődnek azután a legképtelenebb bo
nyodalmak és a legmulatságosabb helyzetek. Pet
terson azonban, hogy leendő örökségét el ne ve
szítse, elválik 12 feleségétől, akiket Cassuley kii- 
lön-kiilön férjhez ad, — Arabella természetesen a 
De Tupettes felesége lesz és hogy a dolog még 
mulatságosabb legyen, maga Baliveau is megnő
sül s vagyonát a csalódott Petterson mellőzésével 
születendő utódjaira testálja.

A csekély számú közönség a darab kitűnő 
előadásán fölöttébb jól mulatott; úgy annyira, 
hogy a megújuló kacagás miatt a szereplőknek 
pillanatokig abba kellett hagyni a játékot.

Reviczky Rózsika kedves játékávál még job
ban meghódította a közönséget, úgyszintén Tárnái 
l.idia is Dekorált (zsebóra, toronyóra) alakításával 
jól megérdemelt tetszést aratott. Az est hősei még
is Sarlay Kornél és Deák Gyula voltak; e két 
kiválóan rutinos színész vállain nyugodott a da
rab sorsa és pompás játékukért a siker oroszlán
része őket illeti. Hozzájárultak az előadás kitűnő
ségéhez Szabó Pál, Vári Jenő és Radó Sándor.

Baccarat. (aug. I().r
Lásd tárca rovatunkat.

Drótostót. (aug. 11.)
A sokszor látott, de még mindig telt házat 

vonzó Drótostól került színre szombaton.
A darab meséjét ismertetnünk felesleges. — 

mindenki tudja, mindenki ismeri.
Állt azért a szorongásig megtelt nézőtér ma 

is jól mulatott Pfefferkorn — Deák Gyula jóízű 
és mindig ötletes mókáin.

Reviczky Rózsika pompás alakítása Zsuzsika 
szerepében önmagát dicséri. Temperamentumos 
játéka, behízelgő hangja és főként énektudása az 
elsőrangú vidéki primadonnák köze emelik.

Dicsérettel kell megemlékeznünk Tukorai l.o- 
rántról, ki Günthert, a politikus bádogosmestert 
játszotta jóizü humorral.

Jók voltak a kellemes megjelenésű Gerőffy 
Kozstka — Miéi, és a szép hangú Szabó Pál — 
Jankó szerepében.

Péchy László daliás huszárkáplár alakjában 
dobogtatta meg a női sziveket.
.. . Az előjátékban csengő hangjával feltűnt 
Szirmai F.va. A közönség hálás volt és bőséges 
tapsokkal jutalmazta az összes szereplőket.

Gül-Baba Gyerekasszony, (aug. 12.)
Vasárnap este zsúfolt nézőtér előtt megismé

telték a Gül-Babát. A közönség is. a direktor is 
meg voltak elégedve.

Délután a „Gyerekasszony" Bokor József 
népszínműve szerzett kellemes szórakozást a na- 
gyobbara gyermek-publikumnak. A címszerepet a 
közönség dédelgetett kedvence, Reviczky Rózsika 
játszotta sok sikerrel. Figyelemre méltó tehetséggel 
és rendkívül bájosan alakította Csendes Alice Ma
riska szerepét. Deák Gyula mókainak hálásabb kö
zönsége még aligha volt. A jókedvű gvermeksereg 
tapsolt, ujjongott a szemfüles molnárinasból reg
rutává avanchirozott Ugróm Sanvi bohó ötleteinek 
és szeretetreméltó játékának. Hozzájárultak az elő
adás sikeréhez Sarlay Kornél lCsendes Vince), Vá
mos Jenő (Molnár István), Vári Jenő (Selyem Ferkó) 
és Szirmay Éva (Lelkem Vica).

János vitéz, (aug. 13.)
A múlt esztendő operette-irodalmának legjava 

a diadalmas János vitéz vonult fel jól ismert alak- 
jaiva! színpadunkra. A szebbnél-szebb melódiákban 
bővelkedő operett a közönség részéről hálás fo
gadtatásban részesült. Első sorban természetesen a 
címszerep személyesitöjének, Reviczky Rózsikénak 
jutott ki az ünneplésből. Osztályosa volt a siker
ben Gerőffy Rózsi Illuska szerepében. Kellemes 
hangú baritonistánk, Vámos Jenő Bagó alakításá
val jutott a közönség kegyébe. Hatásos komikum
mal figurázta ki Deák Gyula a szerencsétlen fran
cia királyt, míg Tárnái Lídia a gonosz mostoha 
szerepét aknázta ki sikerrel. Kiegészítették a jeles 
együttest Péchy László mint strázsamester, Szirmay 
Éva mint francia királykisasszony. Az előadás si
kerének külső tünete gyanánt említjük meg, hogy 
a színházból kitoduló közönség lelkesülten dúdolta 
a János vitéz fülbemászó — bár elcsépelt — me
lódiáit.

A végrehajtó, (aug. 14.)
F. pompás francia bohózat sikere Halasi Vanda 

nevéhez fűződik. Minden tekintetben kifogástalan 
alakítást nyújtott Cyprienne szerepében. Kiváló szín
padi rutinja, értelmes, kifejező játéka és impozáns 
megjelenése elsőrangú színésznővé teszik, aki dí
szére válnék akármelyik budapesti színháznak is. 
Dicsérettel kell említenünk Deák Gyulát a címsze
repben, Octavie személyesitöjét Tárnái Lídiát, Bro- 
catel ügyvédet jelesen alakitó Vári Jenőt, a kedves 
megjelenésű Kálnai Annát Antoinette szerepében, 
a Punparet játszó Vámos Jenőt, kis epizód szere
pében Gerőffy Rózsit, nemkülönben Sarlay Kornél 
szerelemféltő, bősz kapitányát. Külön ki kell emel
nünk Szabó Pált, kinek Largillette egyik legkitű
nőbb alakítása. Közönség szép számmal, taps bőven.

Orpheus a pokolban Drótostót. (aug. 15.)
Ismét nagy sikert jegyezhet fel a krónikás. 

Offenbach klasszikus muzsikáját zsúfolt ház élvezte. 
Az örökifjú áriák az íideség varázsával hatottak ma 
is. És kellemes hangulat áradt el a nézőtéren; 
eszünkbe jutott boldogult ifjú korunk, mikor elő
ször láttuk a lenge öltözékü Euridicét, hallottuk 
Plútó meleg baritonját, Orpheus csodahegedüjét, 
élveztük az Olimposz halhatatlanjainak barátságát 
és tanúi voltunk Jupiter atvauristen komikus bár- 
gyuságának. Egyszóval Offenbach-est volt. — Es 
szeretnők ideiktatni az egész szinlapot, hogy egyik 
szereplőt se kelljen a másik rovására dicsérni, mert 
ma mindannyian kitűnőek toltak és egyaránt ré
szesei a sikernek. Mégis igaztalanok volnánk, ha 
külön nem emlitenők a fáradhatatlan Deák Gyu
lát. ki mint színész és mim rendező, pótolhatatlan 
erőssége a társulatnak. S igaztalanságot követnénk 
el, ha e heti recenziónk végén el nem halmoznék 
dicsérettel derék katona-muzsikusainkat, kik Ligetbe 
karnagygyal az élükön oroszlánrészt vindikálhatnak 
maguknak az operett-előadások sikeréből.

Ünnepnap lévén, délután a „Drótostót" ment 
gyermekközönség előtt. — ál.

Heti műsor:
Csütörtökön, aug. Ki in .Bob herczeg" op. 
Pénteken, aug. 17-én .János vitéz" operetté. 
Szombaton, aug. 18-án „A leányka" operetté. 
Vasárnap, aug. 19-én d. u. „Zsidó honvéd" 

népszínmű, este „A bajusz" énekes vígjáték.
Hétfon, aug. 20-án d u. „Orpheus a pokol

ban" operette, este .ütii-liaba’ operetté.
Kedden, aug. 21-én Csöppség" vígjáték.
Szerdán, aug. 22-én ..Aranyvirág" operette.
Csütörtökön, aug. 23-án „Legvitézebb huszár" 

nagy operette.
Pénteken, aug. 24-én .A böregér" operette.

Hirdetések.
Nagyntuzsalyl (beregszászi begyrész)

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

ugyanannyi súlyú szóllót adok.

BALÁZS LAJOS
fűszer- és csemege-kereskedő NAGYMIHÁLY.

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

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

Malonyay Ferencznél 
Alsógyertyánban.

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

Seszták Antal háztulajdonosnál.

Vasúti menetrend.
— érvényes 1906. május 1-től. —

Indul Nagymihálybői:

Heggel 
Délután 
Este

Heggel
Este

Délelőtt
Délután
Este

Budapest felé

5 óra 34 perez.
2 óra 57 perez.
6 óra 03 perez.

Kassa felé

5 óra 34 perez.
6 óra 03 perez.

Mezö-Laborcz felé

9 óra 16 perez.
2 óra 50 perez.

10 óra 06 perez.
Érkezik Nagymihályba :

Budapest és Kassa felöl

Délelőtt 
Délután 
Éjjel

Heggel 
Délután 
Este

9 óra 11 perez.
2 óra 45 perez.

10 óra 01 perez. 
Mezö-Laborcz felöl

5 óra 29 perez.
2 óra 52 perez.
5 óra 58 perez.

A t földbirtokos és bérló urak szívós 
tudomására hozom, hogy az idén uj zsá
kot, telitett takarót, nyers vitorla vászon, 
repce, szekér ponyvákat és porvédő ta
karókat KÖLCSÖN adok, valamint 
uj és régi zsákot, ponyvákat, gép
olajat és Tovotha-kenöesöt árusi- 
tok- Tisztelettel

FREUND MÓR
NAGYMIHÁLY

a gör. kath. templommal szemben.

relel-ÍN R*«rk«M*tó  : Dr. Kállai József. 
Kiadóliivatali művezető : Láüdai JÓSSaf.



r
JELENKORLEöJOBBTtTÖFEDESIANTMA

PERTUT
Fa

IEZY PALA
n 1 iir"ti
ZU <3 i 

x

f

\/A
MAGYAR0R5ZAGI KÖZPONT:
ETERNIT MŰVEK 

HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. ahdrássy-űt33.

BrUgler Lajos Nagymihály,
Lutwak és Klinghofer Homonna.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Búdopeat. Váoal’Uörút OS.

Utal a lecJwtányosabb árak mellett aJánKaáaak:

Locomobil és gőz cséplőgépek,
izalmakazalozők. jirgány-c»őplőgép»h, lóhere-cséplő*,  
tlaztitó-rosták, konkolyozók, kaezíló- és eratófépek. 

azénagyüjtők, boronák, eorvetőgépek, Plánét jr. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorloze- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyatomos 
aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden 

egyéb gazdasági gépek.
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EIGHENBAUM HENRIK
varrógép-raktár Jíagytnihály, Jíossuth £ajos-utca 54. sz. Goldstein Jakab

-

*< 
••
*
*

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, 
hogy varrógép-raktáramban egy három hónapig tartó 

hímző-, ajour- és tüfestmény-tanfolyamot 
nyitottam. — Varrógépen való összes munkák tanítására egv 
tanítónőt fogadtam azon célból, hogy t. vevőim, kik tőlem 
varrógépet vásárolni fognak, valamint azok, akik ezelőtt nálam 
varrógépet vettek, a varrógépen való hímzést és egyéb mun
kákat díjtalanul megtanulhassák. " '

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. Raktáramat a legújabb szer
kezetű, legjobb és legkényelmesebb 
gépekkel 
kérem a 
gatását.

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

Kiváló tisztelettel
Sichenbaum Jíenrik.

-
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................................ templom- és szobafestő t t

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

festői és tapétázó munkát
valamint ablak- és aj tó-mázolást, czimfestést és minden e 
szakba vágó munkákat ízléses, modern kivitelben és jutányos 

árak mellett. '

festékkereskedésemben 
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.

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utcza 62. szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű

ablakredőnyök 
(rolletták) a legjobbak, Icglarlósabbak és 
zzzzzzz ezáltal a legolcsóbbak,
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányoson, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral (Hatott regi redőnyök jutányosán slakittat 

nak át önműködő szerkezetünkre
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.

Jótállás:

• ötinden darab „Sehichl*  ..ssppan 
iCZÜloZU • tissSa ás m.nt káros alkatráessktől.

Schicht-szappan I
(.Szarvat*  vagy .Kulcs*  szapptn)

a legjobb és használatban a legolesóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. —........
25.000 koronát (izet SCHICHTGYÖRGY cég Aussigban 
bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht 
névvel valamely káros keveréket tartalmaz. . . .

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
Nyom. Laadeamao B. köuyvnyomdájibaa


