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Farsang.

Mint minden esztendőben, úgy az 
idén is kalendáriumi pontossággal bekö
szöntött K nevál herceg ő fensége. A szo
kott vidámságát, az ösmert jókedvét hozta 
magával, mert a bohó herceg nem ösiner 
bánatot, szomorúságot ; Karnevál ő fensége 
nem tudja mi a gond, a fájdalom, a nyo
morúság.

Bármily szomorúak a közállapotaink, 
bárminő emésztő terhek súlyosodnak nem
zetünkre, a csörgösipkás herceg csak derűt, 
mosolyt, kedélyt hoz tarsolyában.

... És kigyulnak a báltermek fényes, 
tündöklő csillárai, a szivárvány megannyi 
színeiben pompázván. A tükörsima parket
ten meg táncra perdül a mulatni vágyó 
fiatalság. A zene andalító, csábos hangjai 
inellett keringenek, lejtenek, hévvel, kitar
tással a párok. Kipirulnak az arcok, ra
gyognak a szemek, a verejték csak úgy 
hull alá és feledve van a szürke liétköz- 
napiság, feledve van az élet megannyi nyo
morúságaival és keserveivel.

Az árnyoldalakat, a sötét pontokat 
bűvös palástjaival elfedi Karnevál ur ő 
fensége és csak rázza egyre csörgösipkáját 
és csak hinti a bohóság s a pajzán derű 
magvait.

T A R C Z A.
Feledni, csak feledni I

i.
Gyönyörű, holdas csillagos éjen száguldón 

a gyorsvonat. Dübörgése még jobban kiemelte 
a váltakozó tájak meghaló csöndjét. A termé
szet ünneplő évszakának örvendett. Mindenfe
lől friss erdei illat : akácvirágok édes le kellete.

Utilársaim rettentő közönséges eszmecse
rét folytattak. Elfordultam tőlük és hajadon
fővel, kihajolva az ablakon, mohón élveztem a 
salzburgvölgyi táj éji titkait.

Gondolataim visszafelé, a távoli otthonba 
húzódtak, egyszerre csak előttem áll a kacér 
Vera, ugv a hogy utolszor láttam a végbucsu- 
náL Piros lelt ajkán hivalgó mosoly, melylyel 
csak a fájdalmat akarja palástolni ; sötét sze
meiben kiolthatatlan láng, de halavány voná
saiban a lemondás küzdelme és egy nagy el
határozás mely kincs, de melytől már cl nem 
áU. ,

Es mintha hallottam volna utolsó szavait, 
melyeket hozzám intézett :

— Szeretni ? Meglehet, hogy szeretem, 
Jenő. Sőt majdnem bizonyos, hogy igazán sze

Szép, valóban szép a farsang meg
annyi mulatságaival, mert hiszen az élet 
nem állhat örökös bánkódásból, végnélküli 
busulásból; szükségük van az embereknek 
egy kis vigságra, kedélyességre, duhajko
dásra, a mi az egyhangúságot megmásítja.

Elragadóan bájos a farsang bohó mu
latozásaival, de jóvolta szebb ha a háló
zok nem csupán önmagukért, hanem vala
melyes nemes, emberiségi cél érdekében 
izzadnak. Elbájolóan szép a farsang, ha a 
táncolásnak rugóját a humanizmus, a fele
baráti szeretet, a könyőrület és irgalom 
képezi; ha a jótékonyság jegyében, a sze
gények, árvák, elhagyottak és hajléktalanok 
javára és javáért történik a vigasság.

Miért ne lehetne a farsangi bálok tisz
tajövedelmét a munkanélküliek fölsegitésére, 
az árvák gyámolitására, a földhözragadtak 
támogatására, a nyomorékok istápolására 
fordítani ? Az ilyen tendenciájú mulatsá
goknak is épp úgy megvan az értelmük 
és értékük, mint az ilyen szándéknélküli
eknek. A résztvevők vigadnak, tombolnak, 
mulatnak, szóval jól érzik magukat, köz
ben meg gondoskodnak a sötét, rideg pin- 
ceoduk fülellen, nedves viskók nyomorgó, 
fagyoskodó és éhező szerencsétlenjeiről, ki
ket messze elkerül Karnevál, meri ezeknél 
varázsa megtörik. Itt a vigság, jókedv, bo

retem. . . Legalább mást senkit sem kedvelek 
úgy, mint magát. De a felesége ? Nem az nem 
lehetek! Ismerem a természetemet. Nem a csa
ládi idill, hanem a nagyvilág vonz engem. Sze
repelni akarok, ünnepeltetni, hódítani. Hires 
énekesnő akarok lenni, és ön mellett, a félté
keny poéta mellett, aki mindenben akadályoz, 
teljesen elpusztulnék. De maga is szegény Jenő, 
mennyit szenvedne. Dolgozni sem tudna, nem 
kereshetne semmit, pedig én élni akarok ! Dé
monja lennék, pazarolnék és tönkre jutnánk 
mindaketlen. Nem, Barátom! Sokkal jobban 
becsülöm, semhogy férjemül óhajtsam, hadd 
legyen Wolfralh ur az áldozat. Mi másra való 
egy öreg de gazdag őrnagy. Hahaha !

Es a kacaja most is a szivembe nyilait.
Nem bírtam el a csapást és útra keltem, 

hogy feledjek. Vájjon lehetséges-e? Hisz ime, 
titkon elkísér Vera, mint ulitárs, mindenkinek 
láthatatlan, csak nekem nem.

— Hol lehet most? Hol éli világát, hol 
tűri Wolfráth ur csókjait, hol pazarolja a gaz
dag őrnagy kii’Cseit.

Egymásután intéztem a kérdéseket ki az 
ablakon az éjbe, a zsongó természetbe.

Tudtam, hogy Vera is utrakelt. Nászúira ! 
A mézeshetek még tartanak .. . Még tart a ká
bul tság, a dusgazdagság győzelme, a poéta sze

hóság holt fogalmak, viszont a komorság, 
sötét gond és sorscsapások állandó ven- 
(légek.

A farsang elég hosszúra nyúlik, van 
alkalom bőven e vidám napokban megem
lékezni azokról, kiknek szemeit a vakító 
fény, a csillogás-villogás bántaná, ellenben 
jól esnék látniok egy-egy szolid, halvány 
sugarat, mely bevilágítana komorfekete haj
lékukba és reményt fakasztana szivükben- 
lelkükben.

A nagymihályi műkedvelő-társaság tánc
mulatsága.

A nagymihályi műkedvelő-társaság, f. hó 
1-én műkedvelői előadással egybekötött táncmu
latságot rendezett az „Aranybika" szálloda nagy
termében. A rendezőség a városunkban pár évvel 
ezelőtt megalakult műkedvelő-társaságnak, — hogy 
úgy mondjuk, - jogutódaiból rekrutálódott, inért 
hiszen az akkori lelkes gárda, ha megtörve nem 
is, de tagjaiban megfogyva, úgy látszik visszavo
nult az activ szereplés teréről s átengedte a di
csőséget a fiatalabb gcneratiónak. E fiatalságról 
constatálnunk kell, ha egyelőre kevesebb tehet
séggel is, de mindenesetre ép oly lelkesedéssel s 
nem kevesebb jóakarattal emelte fel az elődök 
által már-már elejtett, s városunk culturális fejlő
désére nézve nagy jelentőséggel biró zászlót, mint 
annak idején az elődök azt kezükbe vették s fen- 

I nett lobogtatja e culturát s művelődést terjesztő 
trikolórt. Igy szokott az lenni mindenütt s min- 

| denben, hogy az idősebbek a fiataloknak engedik 

génysége fölött. .. De vájjon rám gondol-e ő 
is? Mint én ő reá, minden lépten, minden pil
lanatban, éjjel álmomtól elkerülve, nappal ál
modozva őróla.. .

II.
Nem birtam magammal. Szűnni nem akaró 

nyugtalanság rohant meg. . . Mi lesz ebből ?
Az élet megtanított rá, hogy amikor oly 

vágy támad rám, mely örömmel hitegetne, ne 
habozzam, hanem kövessem ezt a vágyat. Erez
tem hogy megnyugvást találok, ha megszakí
tom az utazásomat. Utilársaim most már hor- 
lyogva folytatták eszmecseréjüket. Ott künn 
merő költészet, itt bent józanitó próza. Ez 
döntött.

A közeledő város felelt szelíden tündö
költ a hold, fénytengert árasztva a vidékre.. . 
Eszembe jutottak Humboldt rajongó szavai 
Salzburgról. Hát mért ne szálljak le, mért ne 
andalogjak a Salza hidján. S mért ne nézzem 
a hold játékát, amint sugarai megtörnek a nyu
godt folyó tükrén.

A fogadóban elhelyeztem útitáskámat és 
elsétáltam a hidra. Egy lélek nem volt rajta. 
Lehajoltam a karfára és letekintettem a csil
logó vízre. Soká álltam ott, megfeledkezve min
denről ami valaha bántott... Csak a kacér, a 
lemondó és mégis fényűzésre vágyó Vera le-

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza 
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.
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át a teret megmunkálásra, azoknak a fiataloknak, 
kiket még tud hevíteni a szép s nemes cél s a 
kiknek az illúziójuk még nincs szertefoszlóban.

Az est 8 óra után vette kezdetét. Színre 
került: „A Szélkakas,“ vígjáték egy felvonásban 
Dezsőfitől s „A nyolcadik pont," szintén egy fel
vonásbeli, francia vígjáték, melyet Szerdahelyi 
Kálmán ültetett át magyarra. Az első darabban 
szereplők kévés kivétellel, majdnem mind olyanok
ból kerültek ki, a kiknek még alig nyílt alkalmuk 
játszani, s ezért nem is lehet ezen szereplők játé
kát oly mértékkel mérni, mint azokét, a kik már 
úgyszólván otthonosan érzik magukat a színpa
don. Mindazonáltal, eltekintve a halk beszédtől, 
mindnyájan iparkodtak megfelelőt producálni. Igy, 
mozdulataiban is nagyon bájos s elragadó jelen
ség volt Glück Margitka; nemkülönben a szép 
Bucsinszky Emmy, az ezredes nejének szerepében. 
Jó s discrét játékot nyújtott Füzély Helénke, s 
minden dicséretre rászolgált Glück Erzsiké, a ki 
valóságos bravúrt vitt véghez, igen érdekesen s 
igen értelmesen adván elő Juczi fiatal paraszt
lányka szerepében azon jelenetét, a mely közte s 
az őt megcsókolni akaró úrfi között lejátszódott 
s a mely jelenet azzal végződött, hogy az urfi 
leesett a masináról s a Bodri végig hasitolta a 
ruháját. Orkánszerü tapsvihar fogadta nyílt színen 
a kisasszony egy szuszra, pihenés nélkül előadott 
mondókáját. Kijutott a tapsból a többi hölgy-sze
replőkön kívül a férfiak közül Holló Gézának is, 
a ki a kertész. Gábor bácsi szerepében ügyesen 
volt maszkírozva s játékával hangos derültséget 
váltott ki a közönség soraiból. A férfiak közül 
kitűnt Darabánt Andor, a kinek Sziklay ezredes 
szerepében voltak sikerei s a kit jó játéka révén 
első hely illet meg ; igen jó volt még Dr. Karczub 
Gyula Béri jogász-gyerek szerepében, nem külön
ben Rakovszky Dezső, a ki Glück Margitka part
nerét, Fehér Gabit adta.

A második darab „A nyolcadik pont" kö
vetkezett ezután, a melyben mind a négy szereplő 
osztozott a sikerben. Santenis Júlia, özvegyasszony 
szerepében Fail Ilona brillírozott, a tőle már meg
szokott routinnal, s elragadó kedvességgel játszotta 
meg Karczub Mariska. Róza szobaleány szerepét. 
Kiváló volt Dr. Polányi Géza. Gerard Raoul sze
repében. a ki a darab meséje szerint egy Cliar- I 
valu nevű nöcsábász irótárcájához jut véletlenül I 
hozzá s ezen alkalmat felhasználja arra, hogy be- 1 
állít vele a szép Santenis özvegyhez s felolvassa | 
előtte az irótárcában följegyzett nyolc pontot, a 
melyeket Charvalu, most pétiig ő volt megteendő. 
Ezen pontok között foglaltatik az is. hogy „a szép 
özvegynek kezét megkéri," a mi a darab végén 
meg is valósul s a mi ellen Júlia asszonynak 

begett ismét elém. . . Akár csak a vízből emel
kednék fel, mint valami szirén, csábosán . . . 
kísértetiesen. . .

Egyszerre egy csónak sötétlő foltja tűnt 
szemeimbe. Csak kelten voltak rajta. .. Izmos 
erős férfiú, akinek vonásait nem láttam, s egy 
fehérruhás nő, fehér kalappal, mely árnyékba 
rejtette arcát. . . A férfi lassan, nyugodtan eve
zett ... a nő a kormány két zsinórját tartotta 
kezeivel... Amint egész közelértek a hídhoz 
a nő meghúzta a zsinór balszárnyát, mire a 
csónak közvetlen alattam haladt el, aztán a 
partnál kikötött.

Magyar szó ütötte meg a fejemet. Ah hát 
földiek ? Bizonyára fiatal házasok, tán éppen 
nászuton vannak. Tán őket is az ábránd csalta 
ide s a szerelem mámora készti őket a virrasz
tásra. . . Nem a feledés, hanem a boldogság 
utjain bolyonganak. Ami szép és vidám érte 
őket otthon a magyar földön, most a távol 
idegenben újra átélvezik.

Akartalanul tanúja lettem egy darab bol
dogságnak. Nem értettem jól minden szót, de 
úgy tetszett, hogy pajzánkodnak és mindunta
lan kacagtak, s minden bohóság, minden kacaj 
után egymás karjaiba omoltak, hosszan tüze
sen csókolódzva.

— Hah, ez már tűrhetetlen !
Önkénytelenül fakadtam ki s mindjárt rá 

megijedtem, hogy tán meghallották. Hisz ma
gyarok ők is. .. Elakartam távozni, de aztán 
megint csak ott maradtam. Végre mégis csak 
belebuzdultam, hogy elsompolyogjak, mert szi- 

sincs kifogása. Tökéletes és valóságos cabinet- 
alakitást nyujto’t Manajló Endre, egy brazíliai 
volt tengerész kapitány hangos szerepében. Mind 
a négy szereplőt lelkesen megtapsolták.

Az est rendezése körül Fail Ilona és Irma 
kisasszonyok, valamint Darabánt Andor tanár 
fejtették ki buzgó tevékenységet. A tiszta jövede
lem a helybeli polgári iskola phisicai szertára ja
vára fordittatott.

A előadáson, valamint a táncmulatságon. — 
mely utóbbi egészen a reggeli órákig eltartott, 
zsúfolásig menő distingvált közönség vett részt.

VEGYES HÍREK
Kinevezés. Darabánt Andor, a helybeli 

polgári fiú iskola szimpatikus tanára, a breznóbá- 
nyai állami polgári leányiskolához neveztetett ki 
tanárrá. A távozó tanárban városunk társadalma 
értékes és agilis tagot vészit el.

A helybeli tantestületből. Gosztonyi 
Mariska, a helybeli áll. el. iskola tanítónője be
tegségéből felépülvén, Biringer Margit helyet
tes tanítónőtől f. hó 1-én átvette osztályának ve
zetését. A bájos Biringer Margit távozásával a hely- 
•beli tantestületet érzékeny veszteség éri, amennyi
ben nevezett, úgy paedagógiai képzettségével, 
mint személyének lebilincselő varázsával díszére 
vált a tantestületnek.

Uj ügyvéd. Dr. Löwy Mór, Löwy Ber
nül helybeli kereskedő fia, f. hó 5-én a budapesti 
ügyvédvizsgáló-bizottság előtt letette az ügyvédi 
vizsgálatot. Az uj ügyvéd Nagymihályon nyitja 
meg az irodáját.

Uránia. F. hó 2-án vasárnap este bemu
tatásra kerültek „Hazai gyógyfürdőink" és „A 
Krupp-féle vasművek" cimü sorozatok. A fölötte 
érdekes és tanulságos előadást szép közönség él
vezte végig. Sajnos azonban, a karzaton szétter
peszkedett csőcselék, mint rendesen, ezúttal is za
varta magaviseletével az előadást, úgy hogy a 
karzatot ki kellett üríteni. Tanácsos volna ez elől 
az elem elől teljesen elzárni a karzatot.

Elköltözött pánszláv ügyvéd. A kassai 
ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy Dr. Duhony 
József gálszécsi ügyvéd Korponára elköltözvén, a 
kamara ügyvédi lajstromából törültetett.

Az ungvári törvényszék ügye. A mi
nisztertanács január 18-án tartott ülésében meg
adta Gilnther Antal igazságügyminiszternek a fel
hatalmazást, hogy az ungvári kir. törvényszék 
szervezéséről szóló törvényjavaslatot terjeszsze az 
országgyűlés elé.

vem, ez a nyomorult szív már fellázadt kicsi
nyes irigységében.. .

Ekkor hangosabban kezdett beszélni a nő 
s az első szóra megdöbbenve álltain meg. Le
hetséges-e? Hisz ez ő! Vera! Senki más... 
Es aki vele van ? Csakugyan Wolfrath ! A gaz
dag őrnagy ur . . . az áldozat. . .

Vera csintalanul mondta:
Nácikám! Nézd csak, olt a hídon ! Magá

nyos éji vándor ! Hahaha !
A férj csittitotta !
— Az istenért, meghallja!
— De hisz magyarul mondom. A sült 

salzburgi német meg nem érti !
— Igaz ! Mindig igazad van, te kis cine

gem. .
Es a házaspár újra összeölelkezett. Hátat 

fordítottam nekik. De azért hallgattam, mit be
szélnek. Ó, most már tudni akartam : igaz-e, 
hogy csak a pénzéért ment Wolfrath őrnagy 
úrhoz. Es Vera csak incselkedett tovább :

Hát szeretsz-e Nácikám Mert én nagyon, 
de nagyon szeretlek ! <) mint imádlak : Soha 
se hittem volna, hogy ilyen kedves, jó és ilyen 
vidám tudj lenni. Kcttentő prózai katonának 
hittelek, aki csak a jólétemről fog gondoskodni 
és most, — óh, most már a leikéinél is meg
hódítottad. Hiszen tebenned egy költő veszett 
el! Milyen bolond is lettem volna, ha meghall
gatom Jenőt, azt a földhöz ragadt póétát. Ha
haha ! A holdkóros, az ábrándos, a beteges ! 
Te ... le izmos vagy, te erős vagy le impo
nálsz ! Es hogy tudsz szerelni, hogy tudsz 
ölelni.!

— A tűzoltói egyesület táncmulatságához. 
Az önk. tüzoltó-egyesület által f. hó 8-án rende
zendő műkedvelői előadással egybekötött táncmu
latság, az eddigi jelek után ítélve, fényesnek Ígér
kezik. A jobb helyek immár teljesen elő vannak 
jegyezve s a szinrekerülő darabokból javában foly
nak a színpadi próbák. Az előadás megkezdése 
előtt Gyegyina Mariska (Szobránc) egy monoló
got fog szavalni. A szerepek egyikében változás 
fog beállani, amennyiben a szépséges Strömpl 
Mariskának közbejött családi gyásza miatt váro
sunkból el kellett távoznia, minélfogva a néki ki
osztott szerepet Grünhut Józsefné fogja betölteni. 
Itt említjük meg, hogy az estélyre szóló meghí
vón felsorolt rendezőség névsorából Dr. Kellner 
Mihály ügyvéd, tüzoltó-egyesületi-ügyész és Szu- 
rinyi József nevei tévedésből s a meghívó szöve
gét kiállító egyik rendező elnézéséből kimaradtak.

Az 1908. évi fősorozás. Az 1908. évi 
fősorozás a megállapított sorozási terv szerint a 
vármegye egyes járásaiban a következő napokon 
fog megtartatni : Királyhelmecen : Április hó 1.2. 
3. és 4-én. Sorozási polgári elnök: Dr. Farkas 
Róbert biz. tag. — Sárospatakon : Április hó 6.
7. és 8-án. Polgári elnök Thuránszky László vm. 
főjegyző. - - Sátoraljaújhelyben : a) A várost ille
tőleg április hó 10. és 13-án, b) a járást illetőleg 
április hó 14. 15. 22. és 23-án. Polgári elnök : 
Dókus Gyula alispán. — Tokajban : Április hó 
9. 10. és 13-án. Polgári elnök: Székely Károly 
biz. tag. — Szerencsen: Április hó 14. 15. 22. és 
23-án. Polgári elnök: Dr. Kovács Gábor biz. tag.
— Nagymihályban : Március hó 28. 30. és 31-én. 
Polgári elnök: Thuránszky László vm. főjegyző.
— Gálszécsen: Április hó 2. 3. és 4-én. Polgári 
elnök : Bernáth Aladár vm. tb. főjegyző. - Va
raimon : Április hó 6. és 7-én. Polgári elnök: Dó- 
AusGyula alispán. — Szinnán : Április 9. és 10-én. 
Polgári elnök : Lehoczky Endre biz. tag. — Ho- 
monnán: Április hó 13. 14. és 15-én. Polgári 
elnök: Kelemen Kálmán biz. tag. — Sztropkón : 
Április hó 22. és 23-án. Polgári elnök : Bernáth 
Aladár vm. tb. főjegyző. — Mezőlaborczon : Áp
rilis hó 25. és 27-én. Polgári elnök : Dókus Gyula 
alispán.

— Casinói mulatság. A nagymihályi Ca- 
sinó-Egyesiilet f. hó 1-én megtartott közgyűlésén 
elhatározta, hogy húshagyó kedden, március hó 
3-án a Casinó és Barnai-száWó összes termeiben 
táncmulatságot rendez.

A málezai takarék és hitelszövetkezet 
február hó 23-án tartja meg évi rendes közgyű
lését. A szövetkezet jelentéséből kitűnik, miszerint 
a f. évben 76 tagja volt az intézetnek 206 üzlet

ies igazán elfeledted már azt a szegény 
Jenőt ? . .

— Szegény ? Hát sajnálod ? Hisz nem is 
ismered.

— Sohase láttam, de te annyit beszéltél 
róla. .. Igazán féllékenynyé teltél vele. Te, Ci
negém ! Hát ha csak arra használtad, hogy ug
rass vele engem I

Persze! Rájössz végre ? Ó te okos, te 
bölcs Nácikám ?

íjra ölelkeztek s ezúttal Vera oly viha
rosan karolta át az izmos Wolfrath őrnagy 
urat, hogy az bizonyára bclekábult. . .

Valamit moroghattam. .. Tán átkot. . . tán 
áldást. . . De a boldog pár fölfigyelt. Vera hal
kabban szólt :

— Jaj, meglátott az éj bús vándora. . . 
Mit is keres itt ? Mit alkalmatlankodik ? Te, 
Nácikám !

Nos ? Mi kell az én kis Cinegémnek ?
— Hozzuk zavarba ezt a kíváncsiskodó 

németet! Jaj de szerelnék a szeme közé ne
vetni I

— Éppen jókor ! Most bújik el a hold.. 
Majdnem sötét van.

Elhalgattak. De csak hamar megszólalt 
Vera :

— Tudod mit ! Gyújts rá ! Van-e gyújtód? 
— Van.
— Olló ! Nem a te gyújtódon, hanem az 

ő szivarján, Menj hozzá és kérj tüzet. Én majd 
a hátad möge állok. Kiváncsi vagyok az ábrá- 
zaljára.

Ereztem, amint egész testemben remegni 



részszel s 8240 korona befizetéssel. A betétállo
mány 70.000 koronát tesz ki. A szövetkezet tag
jainak 36.000 korona váltó hitelt és 23.000 kor. 
kötvény hitelt engedélyezett. A 'tiszta jövedelem 
1(500 koronát tesz ki, a melyből az alapszabály
szerű százalékok levonása után 17 százalék osz
talékot fog fizetni a szövetkezet. Az eredmény 
várakozáson felüli és dicséret illeti ezért a derék 
igazgatóságot.

— Közgyűlés. A Nagymihályi Gazdasági 
Bank f. évi február ho 18-án tartja évi rendes 
közgyűlései.

— Eljegyzés. Róth Lipót kassai kereskedő 
f. hó 2-án vasárnap eljegyezte Kafféman Sarolta 
kisasszonyt Márkon.

— Esküvő. Pánthy Lajos, berettői áll. el. 
iskolai tanító és iró f. hó (5-án esküdött örök hű
séget Hutka Jolán kisasszonynak, Hutka József 
bánóczi ref. esperes-lelkész leányának Bánóczon.

Rossi Rosina sikere a külföldön. A pár 
héttel ezelőtt városunkban egy hangversenyt tar
tott Rossi Rosina, a csernovici városi színház tagja, 
legutóbb a „Trobadour" Leonóra szerepében lé
pett fel Alberti Werner hírneves művész ottani 
vendégszereplése alkalmából s mint a fővárosi la
pok közük, zajos sikert aratott. Szép hangjáért és 
játékbeli művészetéért a fővárosi kritika nagy el
ismeréssel emlékezik meg. Ezenkívül még „Car- 
men“-ben és „A „zsidónő “-ben is fellépett ha
sonló sikerrel.

Halálozások. Reich Benő, a Szabolcs- 
megyei Agrár-bank főpénztárosa és Nyíregyháza 
városának egyik tekintélyes polgára f. hó 3-án Nyír
egyházán rövid betegeskedés után 73 éves korá
ban elhunyt. A megboldogultban Horváth Sándor 
sörgyári ügyvezető-igazgató édes atyját gyászolja. 
A temetés f. hó 4-én ment végbe Nyíregyházán, 
az egész város és vidéke lakosságának, valamint a 
kiterjedt nagy rokonság mély részvétele mellett.

özv. Sorger Andrásné 70 éves korában Al- 
sómetzenzéfen f. hó 4-én váratlanul szivszélhüdés 
következtében elhunyt. Az elhunytban Strömpl 
Gábor anyósát gyászolja. A temetés f. hó 6-án 
ment végbe Alsómetzenzéfen nagy részvét mellett.

Özv. Gottlieb Mórné helybeli háztulajdo
nosnő f. hó 4-én 79 éves korában Nagy mi hályon 
meghalt. Temetése f. hó 5-én ment végbe.

— Országos vásár. Az úgynevezett virág
vásár f. hó 3-án hétfőn tartatott meg városunk
ban. Közönség csak gyéren volt.

Legjobb prágai sonkák és husnemüek 
a legjutányosabb árak mellett A/. Velleminskinél 
Prágában kaphatók, a ki árjegyjéket kívánatra 
bérmentve küld.

kezdtem s e pillanatban a Salza folyóba akar
tam dobni az cgő szivart. De meggondoltam a 
dolgot.

Már felém közeledett a férj. Megszólított 
németül tüzet kérve.

— Szívesen, tessék !
— Ah, tehát földiek vagyunk ?
A férj mondotta ezt. miközben Vera el

fojtotta sikoltását.
Szivarjaink fölszitott parazsa megvilágí

totta mindhármunk arcát. Mert Vera mégis 
rámtekintett, — óh milyen tekintet volt ez 1

111.
Aztán homályos lett megint minden. Egy 

rövid köszönet... egy halk üdvözlés s a bol
dog házasok távoztak. Néhány perc múlva a 
hid alatti csónakba ültek. Hallottam az evezők 
szabályos csapásait... milyen izmosak is le
helnek Wolfrath őrnagy ur karjai!.. A viz 
egyhangú csobbanását. . . A hold fényében meg
megcsillant Vera fehér ruhája. Aztán fölcsen
dült egy dal ... egy elégia ... az én kétség
beesett dalom egy strófája.. .

Más fogja most már szépkezed.
— Én tudom- ó, mi élvezel ! — 
Más néz szemedbe boldogan, 
_  Én tudom abban is; mi van!
Más fog csókolni és ölelni
— (), kin feledni!. . Csak feledni. . .

A dal átszárnyalt az éji légben, egy for
dulónál halk kacajt röpített felém a szellő s 
végre elcsöndesült az egész táj.

De az ui szivem is. , .
Prém József.

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

F.l.ló, Dr. Kállai József.
________  Kta.l.>2^ival»li ntilvH/.atö ; LánJal József.

Nyilvános számadás
A nagymihályi műkedvelő-társaság által f. évi feb
ruár hó 1-én a polgári iskola szertára javára színi 

előadással egybekötött táncestélyéről.
Bevétel . . . . 900 K — f.
Kiadás .... .345 K f._______
Tiszta jövedelem . 555 K - - f.

Felülfizettek : Gróf Andrássy Dénes KM) K — 
Gróf Sztáray Sándorné, Sulyovszky István 20—20 
K Stépán Aladár 16 K Polányi Géza 14 K

Brünn Mór. Schvarcz Bernát 10—10 K — Dr. 
Eperjesy Lajos, Dr. Kállai József, Karczub Pál, 
Manajló Anna, Spiegel Samu. Schönbvrger Géza, 
Dr. Fuchs Ignácz 5-5 K — Oppitz Sándor, Lan
desman Vilmos, Mathiász József, Papp István 4—4 
K - - Rontsinszky Aogston, Dr. Glück Samu, Srega 
József, Zboján Mihály 3—3 K — Egreczky Mi
hály, Benczúr Zoltán, Füzcsséry Bálint, Bereznay 
János, Wiczmándy Gyula, I edorcsák János. Ra- 
kovszky Aladár, Malatinszky László, Deák Jenő, 
Haller György, Rosenberg Ignácz, Widder Berta
lan, Sztaskó Győző, Füzesséry Gyula, Fuchs Lá
zár 2—2 K — Singer Mátyás. Klain Sándor. Dick 
Sámuel, Hoszpodár Balázsné, Kiéin Lipót, Frim- 
mer György, Hoszpodár József, Jakubovics Ignác, 
Strömpl Jenő, Dzsuppa Ferenc. Sztruhala János. 
Fodor József. N. N., Miskovics József, Hoszpodár 
Mihály 1 — 1 koronát.

Nyilvános köszönet.
Gróf Andrássy Dénes ur Öméltósága a pol

gári iskola szertára javára rendezett mulatság al
kalmából 100 koronával volt szives hozzájárulni 
a culturális cél megvalósításához. A nemes gróf 
ezen nagylelkű adományáért ezúton is a leghálá- 
sabb köszönetét fejezi ki a potg. isk. tanártestülete.

Továbbá a műkedvelő-társaság derék s lel
kes tagjainak, nevezetesen: Bucsinszky Emmy, 
Fa// Ilona, Füzély Helén, G lilik Margit, Gittek 
Erzsiké, Karczub Mariska urhölgyeknek. valamint 
Darabánt Andor, Holló Géza, Manajló Endre, 
Dr. Karczub Gyula. Dr. Polányi Géza és Ra- 
kovszky Dezső uraknak, a kik az úgy erkölcsileg 
mint anyagilag kiválóan sikerült mulatságon mint 
szereplők közreműködni szívesek voltak, valamint 
s különösen Fai! Irma urhölgynek, mint a mű
kedvelő-társaság agilis elnökének, aki fáradtságot 
nem kímélő munkájával s ügyes rendezésével nagy
ban hozzájárult az est sikeréhez, ezúton fejezem 
ki a tanártestület nevében is hálás köszönetemet.

Egyben köszönetét mondok Friedman Mihály, 
Goldjinger Ignácz, Engel Sámuel és Goldstein 
Adolf uraknak is, amiért az előadás céljaira szük
séges díszleteket rendelkezésre bocsátani szívesek 
voltak.

Nagymihály. l‘.M)8. február 6.
Csollák Hál*. polg. isk. igazgató.

NYILT-TER.
Ezen rovat alatt közliittekért nem vállal a azerk.

M. év végén,
50 éves pályafutását fejezte be a legjobb magyar 
élclap, az M

»Ü S T ÖKO S.«
Ebből az alkalomból az Üstökös kiadóhiva

tala azt a kedvezményt nyújtja olvasóinak, (nyil
vános helyiségek kivételéül) hogy egy negyed 
évre (3 kor. helyett) 2 koronáért, egy fél évre ((5 
kor. helyett) 4 koronáért, egy egész évre (12 kor. 
helyett) 8 koronáért rendelhetik meg az Üstököst.

Utalványéiul: . Üstökös' Budapest.
Az Üstökösnek állandó rejtvényrovata van. 

Minden megfejtő kivétel nélkül értékes 
jutalmat kap.

Az 50 éves Jubileum alkalmából megjelenő 
ünnepi számot minden uj előfizető megkapja.

Hirdetések.
1907. V. 249/4.

Árverési hirdetmény.
Alólirott bir. kiküldött mint végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy Herskovics Henrik nagy
mihályi lakos végrehajtatónak Reich Izráel vehéci 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 297 kor. hátr. 
töke s jár. iránti végrehajtási ügyében végrehajtást 
szenvedettnél lefoglalt s 782 koronára becsült 2 
drb ló. több rendbeli szobabútorok, 1 drb szecs
kavágó stbiból álló ingóságok nyilvános bírói ár- 

I verésen eladatnak s árverési határidőül 1908. évi 
február hó 11-ik napjának délután 2 órájá Ve- 
hécz községébe végrehajtást szenvedett lakásához 
kitüzetik s ahhoz a venni szándékozók ezennel 
meghivatnak azzal, hogy a fenti napon, órában s 
helyen Schvarcz Ignácz varannói bej. kereskedő 
cég 130 kor. hátralékos tőke s. jár. iránti ügyében 
is meg fog az árverés tartatni.

Kelt Varaimon 1908. évi január hó 26-án.
Sztankó László, kir. jb. írnok, 

mint kik. végrehajtó.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. 

tudomására adni, hogy külföldi tanulmányutamat 
befejezve Münchenből hazaérkeztem és készítek 
legművésziesebb kivitelben és jutányos árak mellett 

olaj-, aqaarelk 
és 

pastell-képeket 
fénykép vagy természet után.

Továbbá elvállalok templomi, szent vagy 
freskó festészetet és régi képek restaurálását.

Egyben értesítem a helybeli intelligenciát, 
hogy egy

festészeti tanfolyamot 
nyitok kezdők és haladók részére olaj- és aquarell- 
festészethöl.
Beiratkozás díjtalan. — Tandíj egy óra 2 kor. 

Tisztelettel
ifj. Halász Gerson

festő.
Található : Halász-féle műteremben Kossuth 

Lajos-utca 4.

0 G Y NÖ KÖ K 
felvétetnek sorsjegyek és törvényesen kiál
lított részletivek eladására. Havi jövedelem 
200 500 korona. Valuta Bank Részvény
társaság Budapest, Váci-körűt 48.

BOR ELADÁS.
Nagyságos CZIBUR BERTALAN ország

gyűlési képviselő ur vinnai termésű 

BORAIT 
a >i. é. közönség'!észére eladásra bocsátom.

A H A. K:
1907. évi hordónként nagyban literje 45 kr. 
1ÍM)7. évi házhoz hordva „ 50 kr.
1905. vi asztali „ 50 kr.
1905. évi Rizling „ 60 kr.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Kiéin Ignácz
vendéglős (Orosz palota.)



iIfELDMANN I. Dávid}
rőfös- és divatáru-üzlete

NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utca 28. sz.

Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, 
hogy Nagymihályon, a Kossuth Lajos-utcza 28. szám alatt 
(a Hőnig-féle házban) egy a mai kor igényeinek megfelelő 

wm rőfös- és divatáru-üzletet hmm 
nyitottam, a hol minden e szakba vágó legszolidabb és leg
divatosabb árukkal állok a t. közönség rendelkezésére.

A helybeli piaczon több éven át szerzett tapasztalataim 
azon reményre jogosítanak, hogy ismerve a helybeli és vi
déki nagyérdemű közönség Ízlését, azon helyzetben leszek, 
hogy a legmagasabb igényeknek is meg fogok felelhetni.

Uj vállalatomhoz kérve szives támogatását, mindenkor 
szem előtt fogom tartani a szolid és pontos kiszolgálás elveit.

Kiváló tisztelettel

Feidmann /. Dávid.

—
MEGHÍVÁS.
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árengedmény. i?
Daczára a porcellán és üvegáruk foly

tonos áremelkedésének ajánlom a mig a 
készlet tart 20” 0 árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 

kávé-, likőr-, sör- és evő- 
készletekben, 

alpacca- « nikkel-árukban, 
asztali- és függő-lámpákban, 

majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben
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Takarékpénztár minden családban.
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A Málcza és Vidéki Takarék- és Hitelegylet mint Szövetkezet
t. ez. tagjai

az 1908. február 23-án d. u. 3 órakor Málcán a ref. népiskolában tartandó 
Vili. ÉVI

Rendes Közgyűlésre
azon értesítéssel hivatnak meg. hogy az 1908. évi mérleg, az igazgatóság és felügyelő

bizottság jelentései a szövetkezet hivatalos helyiségében bármikor megtekinthetők.

Közgyűlési tárgysorozat:
1. Az 1907. évi pénztári forgalom, mérleg- és nyeremény-számla, továbbá az igaz

gatóság és felügyelő-bizottság jelentéseinek előterjesztése és ennek folytán a felmentvény 
megadása.

2. A mérlegben kimutatott tiszta nyereményről való rendelkezés.
3. Lemondás folytán megüresedett egy igazgatósági tagnak választása.
4. Indítványok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal az igazgatóságnak irás- 

headaitdók.
Málcza. 1908. február

bán

rx. rx ~

-A-z igazgatóság.
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Takarekkossagra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni illetve nevelni kell."
A takarékosság előmozdítása céljából 

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

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat44
- elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedig a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

•••••••••••••••••••••
> Raktáron tart dús válasz- 
! tékban : érez- és fakopor- 
| sókat, továbbá finom nik- 
| kel koporsókat, minden- 
’ féle szemfedeleket, míivi- 
I rág-koszorukat, szallago- 
| kát, viasz- és szurok-fák- 
I lyákat.
>••••••••••••••••••••

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

Fakoporsók 1 frttól kexdre feljebb, érexkoporsókat gyermekeknek 7 frttól feljebb, uaauiuik
---------------------------------- egg öl nagyságban H.7 feltől egész .700 frtig. — ■ ' ----

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat- elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyaszkocsival, koszorú-kocsival és saját testörökkel, szóval minden ti temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 
------------------------------------rendelnténynel is gyors és pontos kiszolgálás biztositlatik. - -----  

1----------------------------------------------------------------------------------------Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdajabai


