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Márciusi gondolatok.

Várva-várjuk a bájos tavaszt, kutatjuk 
az illatos ibolyát, lessük a fák rügyezését, 
de mintha megváltozott volna az időjárás 
rendje : alszik a természet, eltakarja ékes
ségeit.

Az emberiség is téli álomban szende
reg, petyhüdt a vére, nem hozzák pezs
gésbe a múlt dicső hagyományai. Nem 
lelkesít a hazaszeretet, tesped a magyar 
hazafiság, nem hevít a szabadság utáni 
vágy. Állunk lomhán, tétlenül, mit törődve 
a hazával s annak dicső múltjával. Érdek, 
önzés, haszonlesés, tobzódás, határtalan 
érzéki élvezetek, anyagi előnyök jelszava
ink. Élvezni, mulatni akarunk, akár böjt
ben, akár farsangban. Talán soha se siet
tek az emberek annyira élni, mint a mai 
korban, amikor általános a panasz a nagy 
drágaság, az ijesztő szegénység s nyomor 
felett.

Vagy talán nincs is szegénység? El
lenmondás és kérdőjel minden körülöttünk. 
Arany ékszerekkel tarkítja ruháját boldog
boldogtalan, uraskodunk, költünk pazarul. 
Utánozzuk egymást szokásban divatban, 
életmódban. Minden ember többnek kíván 
látszani, mint amennyi, igényeink fokozot
tak s ezeknek kielégítése rengeteg pénzt 
emészt fel, de hát hiába, a nagyzás hó
bortja ráragadt az egész világra s ez ellen 
nincs orvosság.

Bezzeg nem rohannak az emberek az
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táncoltak és énekeltek, a rendezői lelemény min
dig úgy hozta magával, hogy három éve mindig 
egymás mellé kerültek, az öltözőjük is közös volt 
és gyűlölték egymást kegyetlenül, engesztelhetet
lenül. Valami kicsinyes toalett-versengésből indult 
ki a dolog és utóbb annyira megnőtt, hogy tel
jesen hatalmába kerítette őket. Nem tudtak egyébre 
gondolni, mint egymásra, nem volt egyéb vágyuk, 
mint hogy egymást bosszantsák. Ha egyik valami 
pépet látott, csak azért gyönyörködött benne, mert 
tudta, hogy a másik ezt nem teheti. Ha valame
lyik jó gyümölcsbe harapott, gyönyörűségének 
nagyobb felét az adta meg. hogy ime itt van most 
az ő tulajdonában valami, amit a másik soha, 
semmi körülmények között nem kaphat meg. 
Apró, jelentéktelen kellemességei és örömei az 
életnek ezen az alapon óriásiakká nőttek s Margit 
és Lenke, mint két gyönyörű ragadozó, a percek 
legszerényebb virágocskáit is leszakasztották s 
elraktározták gyűlöletük múzeumában.

Körülöttük pokollá vált mindenkinek az élete. 
Az öltöztető asszonyoké, a színházi szabóé és fő
leg azé a kél dzsentlemené, akit a két leány anyagi 
létének szilárd alapját képezte. Rettenetes cári 
önkénykedést gyakorolt Terpsichore két papnője 
e két úron, akik végül azt vették észre, hogy a 

ártatlan, szelíd örömök után. Csak keve
sen találnak vigaszt a vallás balzsamaiban. 
Innen van az, hogy mig a templomok az 
ürességtől konganak, addig a korcsmák- 
és mulatóhelyeken csakúgy hemzseg a ven
dégsereg. S amily közömbös az emberiség 
a vallás iránt, éppen oly mostohán bánik 
az azzal szorosan összefüggő hazafisággal.

Gondoljunk csak a közelmúlt időkre: 
hány községben tartottak ünnepélyt a nem
zeti hősök emlékére? - Könnyen meg
számlálhatjuk, csak elvétve akadnak, akik 
a múlt dicsőségéből lelkesedést merítenek 
s rajongó szeretettel ápolják a nagyjaink 
iránti kegyeletet. Pedig itt Magyarországon 
mindnyájunk szivének egy eszméért, egy 
gondolatért kell dobognia: az édes, a vér
rel szerzett haza szeretetéért. S aki velünk 
azonosítani magát nem hajlandó, annak 
itten nincs helye, az pusztuljon közülünk. 
Közös az érdek, közös a cél, elérni csak 
úgy lehet, ha összeforrunk, eggyé leszünk.

Néhány nap múlva elérkezik ismét a 
nagy évforduló, melynek varázsa az idén 
erőteljesebben ragyog, mint máskor és sza
badabban, lelkesebben ünnepelheti meg úgy 
a nagyközönség, mint a hivatalos körök. 
Készüljünk tehát e nagy napra, melynek 
hagyományaiból merítette e nemzet az erőt, 
hogy ellent tudott állani a végzetesnek 
látszó támadásoknak.

Ideje lenne, hogy már egyszer ma
gunkba szálljunk! Rajta, mondjunk szánom- 
bánomat az elmúlt idők mulasztásai fölött

leányok őket is belehajtották az esztelen versenybe, 
a melynek láza veleragadta őket. Es oly napon, 
mikor Margit automobilja elütött egy öreg embert 
és az újságok foglalkoztak az esettel, Lenke haját 
tépve kérte, követelte a barátjától, hogy ő viszont 
két embert gázoljon agyon s közben vörösre sírta 
szemét s a bőségesen ömlő könnyek kimarták ar
cának hófehérségét s szép orrát. Egy középkori 
véres fantáziától duzzadó cselszövény utján való
ban be is csempészte Lenke barátja az újságokba 
a dupla elgázolásról szóló hirt. Hanem ekkor úgy 
érezte a kitűnő férfiú, hogy a mérték betellett s 
egy szép napon beállított Margit barátjához s igy 
szólt hozzá:

Uram, mi mind a kelten derék, tisztes
séges úriemberek vagyunk, jó sorsra méltóak, nem 
érdemeljük meg, hogy e két leány oldalán pokol 
legyen az életünk. Fogjunk kezet, uram s Ígérjük 
meg egymásnak, hogy barátnőink eszeveszett kí
vánságait nem teljesítjük ezután.

Margit lovagja meghatottan szorította meg 
Lenke anyagi alapjának jobbját s valami esküfé
lét rebegett. Es ettől fogva csakugyan a két 
dzsentlemen helyzete javult, de a leányok bizo
nyos tehetetlenség érzése alatt még jobban gyű
lölködtek.

Ekkor történt, hogy egy uj operettben egy- 
egy kis szerepet kapott a két leány. Görög sze
relmes párt játszottak s a második felvonásban 
hosszan össze kell csókolózniok. A beavatottak 

s Istenem egy operett-színház ügyeibe az egész 
világ be van avatva ! a beavatottak, mondom,

Lupánk msi száma 4 oldalra terjed. 

s lelkesedjünk szivvel-lélekkel a márciusi 
eszmék s hagyományokért és ha elérkezik 
a nagy nap, forduljunk az ég Urához 
mondván:

„összekulcsolt kézzel fohászkodunk hozzád, 
Legyen boldog, szabad ez a szegény ország, 
Mindenható Isten, hallgasd meg imánkat, 
Óvd meg ellenségtől szeretett hazánkat!"

A nagymihályi Casinó müvészestélye.

Az abszolút siker jegyében zajlott le a nagy
mihályi Casinó nagyszabású és felejthetetlenül 
szép müvészestélye f. évi március hó 3-án a Barnai- 
szálló nagytermében. Nagymihály és vidékének 
díszes és előkelő közönsége szinültig megtöltötte 
a szálló nagytermét, ezzel mintegy honorálva a 
Casinó azon nemes és eléggé nem méltányolható 
cselekedetét, hogy módot nyújtott, alkalmat szol
gáltatott hamisítatlan, nagystílű művészetben gyö
nyörködni. Valóban nagyon szép gondolat volt 
az a Casinó tagjaitól, hogy a bálestélyük egy ilyen 
művészeti eseménynek szolgáljon keretül.

Mert művészeti esemény volt ez a szónak 
legnemesebb értelmében. I tárom istenáldotta nagy 
művész versenyzett az Erisz almájáért: Ledofszky 
Gizella, a Népszínház-Vigopera primadonnája: Papp 
Mihály, a Király-szinház tagja és Stefanidesz Ká
roly zongoraművész, a régi Népszínház karmes
tere. Nagyon nehéz dolog volna eldönteni, hogy 
kinek adjuk az Eris almáját. Ledofszky Gizellá
nak. aki énekművészeiének egész szédületes ská
láját szólaltatta meg ? Papp Mihálynak, aki szinte 
megrázó drámai erővel vonultatta fel a minden
napi élet zord tragédiáit ? .. Stefanidesz Károly, 
aki kápráztató zongora-technikáját ragyogtatta ? . . 
Különben nagyon téves talajon mozog az, aki ezt 
a művészeti eseményt elemeire szétbontva akarja 
megítélni, mert ez a három művész mintha nem 

izgatottan várták a bemutató estéjét, hogy a pi
káns látványban gyönyörködjenek. A primadonna 
egy hosszú, puha szőnyeges kereveten feküdt, le
hanyatlott kezében aranyserleget szorongatott, kö
rötte haldokló rózsák lehelték ki illatos leiköket s 
felülről bizonyos időközökben virágok hullottak 
alá. Köröskörül egymáshoz szorulva szerelmes pá
rok álltak, ültek és feküdtek s a nők görög ruhái 
szabadon hagyták a karokat, kebleket s hátakat. 
A levegő forró volt és illatos, egy bekövetkezendő 
izgalom percétől terhes s amint a női karok, váj
lak összeértek, buja villamos áram futott át a 
sorokon. A zenekar tompán játszott egy dalt. A 
hegedűk hangjai, mint izzó Ohér lángocskák lo
bogtak, amelyeken néha úgy futott át a flóta ér
zéki, rekedtes hangja, mint a vakító aranykigyó. 
A hárfa pengései, ezüstlemezre hullatott gyöngyök 
valóra emlékeztettek s a cselló a beteljesedett 
szerelem elhaló, fájdalmas hangjait hallatta, amint 
siratták a gyönyörű sóvárgásokat s az éjszakák 
bolond vágyakozásait, melyeket elrabolt a betel
jesedés. A primadonna pedig ezekbe a hangokba 
el-elcsukló, érzéki halk sikongásait fűzte bele.

Színpadon s nézőtéren mindenki reszketett 
s életüknek legszebb pillanatai virágoztak ki az 
emberek agyában. Az egymás mellett ülő férfiak 
és nők keze önkénytelenül egymásba csúszott. És 
ekkor kellett öntudatlan lázban egymásra borulnia 
a két leánynak. A nézők szeme csillogott, s a 
két leány, mintha mágikus álomban lett volna, 
szinte egymáshoz vonaglott. A barnának arca tü
zelt, hosszú szempillája lecsukódott, széles ajka 



egészen önállót akart volna produkálni, hanem 
mintha egymást törekedtek volna kiegészíteni, 
magyarázni, hogy az ö művészetük egy közös 
harmóniába olvadva képezzen egy befejezett egé
szet és ez a harmonikus egész annál erősebben 
fejezzen ki egy bizonyos intenciót, egy bizonyos 
nagy eszmét. A mflvészestély ugyanis azt az imp
ressziót keltette a hallgatóban, hogy a müsorda- 
rabok összeválogatása nem ötletszerűen történt, 
hanem bizonyos szándék, cél rejtőzködött mögötte : 
megszólaltatni az elnyomott emberi igazságokat. 
Ezt a célt szolgálta a műsor minden egyes pontja : 
az ének, a zene, a dráma. Arról talán lehetne 
vitatkozni, hogy az előadott költői alkotások ve- 
rista irányából mennyi jogosult és mennyi nem. 
de azt jó lélekkel megállapíthatjuk, hogy ha az 
előadó művészeknek csakugyan tervszerű céljuk 
volt az emberi igazságok megszólaltatása : az tel
jes mértékben sikerült. Azok az emberi tragédiák, 
amelyek annál félelmetesebbek, mert körülöttünk 
játszódnak le, szinte megelevenítitek a művészet 
kaleidoszkópján keresztül szemléivé azokat. Nem 
Karnevál őfensége önfeledt vidámsága, bohókás 
jókedve uralkodott a hangverseny alatt a báli 
közönségen, hanem az a fájó hangulat, amelyet 
az összetört szivek, tépelödő lelkek jajkiáltásai 
keltettek bennünk. Szinte hallani véltük a meg
szólaltatott költők, zeneszerzők irányeszméjét : Ti 
csillogó szemű, mosolygós arcú asszonyok, lányok ; 
ti kifogástalan öltözékű gentlemanünk : ne felejd- 
kezzetek meg azokról, akiknek — kenyerük sincs ! .. 
íme a szociális eszme térfoglalása — a színpadon.

Isméitem : nagyon téves talajon mozog az. 
aki ezen művészeti eseményt elemeire boncolva 
akarja megítélni. Azonban mégsem lehet ezen 
benyomásnál maradni, mert úgy érezzük, hogy
annak a bűbájos emlékű estnek a sikerét, dicső
ségét szét kell osztani a művészek között.

Ledofszky Gizella elsőnek Szabados Béla 
„Csiz-románc“-át énekelte el. amelynek első ak
kordjaival már belopta magát a szivekbe. Kelle
mes feltűnést keltett a dalban alkalmazott fütty
szó, amelylyel egészen a csalódásig élethűen utá
nozta a csizmadár csicsergését, annak vidám és 
fájó árnyalatait. Dr. Szirmay Albert „Altatódal "- 
ában és Jacobi Vikor „On revient toujoürs" cimü 
énekszámának előadásával frenetikus hatást kel
tett. Ledofszky Gizellának eredeti tehetsége, bámu
latos énekművészete sugárzott ki ezen két előa
dásnak minden atomjából. Gyönyörűen interpre
tálta a sárbataposott női sziveknek egetostromló 
fájdalmait. Föllépésének méltó epilógusa volt a 
„Lehullott a rezgő nyárfa"... kezdetű népdal, 
amelyet szivettépö érzéssel énekelt és a „Ritka
búza ritka-árpa"..., amelyet vidám ötletességgel, 
csattogó jókedvvel adott elő.

Papp Mihály Kiss Józsefnek „Mese a nagy 

kinyílt, mint a rózsa s vonásai valami kimondha
tatlan boldog mosolyba igazodtak. A szőke ame
tiszt — szemei félig látszottak s átható lángokat 
lövettek. Keskeny ajkai látni engedtek hófehér fog
sorát s az arcon, amelyet csodásán finom hajko
rona fedett, valami mély fájdalom fénye ömlött cl.

Igy tapadtak össze. Fehér kezük egymás 
vállán nyugodott. Ajkukon ott égett a csők, mint 
tüzes nap, kábító forróságot szórva szerte, míg a 
zenekar bűvös hangjai szították a lángot. A szín
házon borzongó vonaglás futott át, a térdek resz
kettek. a szemek lecsukódtak, itt-ott a boldogság 
könnyei virágoztak a pillák alól, s a csók még 
egyre tartott a színpadon. A két leány semmiről 
nem tudott, közöttük minden elsülyedt, s egy ha
talmas lángoszlopban egyesültek. A rendező künn 
toporzékolt. a zenekar már harmadszor kezdte a 
dalt s valaki a karzaton a mély buja csendben 
tapsolni kezdett. Az a lány megtörte a varázsla
tot. A szőke leány feje megrándult, karja lecsú
szott a másik hátáról, s öntudathoz kapott. Szeme 
kinyílt s tekintete az első sorban ülő barátjára 
esett. Ajkán ott izott még a másik leány öntu
datlan. csókos ajka, de ő már józan volt. Ekkor 
felvillant gonoszán tekintete s a másik pillanatban 
Margit éles sikoltása vergődött a felzaklatott csend
ben s véres ajakkal bukott hátra. A szőke leány 
fehér fogai keresztül fúródtak az ajkain. A füg
göny hirtelen legördült s nagy zugás. kiabálás 
viharzett a levegőben, ahol néhány pillanat előtt 
még cgv csodálatos, beteges csók szórta szét 
jnegrontó sugarait. 

csizmáról és a kis cipőről" cimü gyönyörű költe
ményét adta elő először. Művészi kifejező erejé
vel tökéletesen érvényesítette a költő tépelödő han
gulatát, nagyszerű gondolatait. Hatalmas művé
szete teljes erővel csillogott Móra Istvin „Omár" 
cimü költeményének előadásakor. Megrázó tragi- 
kai erővel tükröztette vissza a gyermekén csüngő 
parasztasszonynak fájdalmas panaszát. A Király- 
szinház „komikusa," bámulatos művészettel inter
pretálta a gyermekét hívogató anyának velőkig 
ható, fájdalmas sikolyát. A költemény előadása 
után még percekig vibrált a levegőben, búgott a 
fülekben, mint a távoli menydörgés tompa mo
raja. . . Nagyon magasrangu művészet volt ez. — 
Majd elénekelte mély érzéssel Kacsóh Pongrác 
„János-vitéz"-éltől az „egy rózsaszálat és művé
szetének újabb, meg újabb sokoldalúságát mutatta 
be Endrődy Sándor „Lopott" és Ábrányi Emil 
„A koldus" cimü költeményében.

Stefanidesz Károly briliáns zongorajátékával 
ragadta el a közönséget, már akkor, amidőn a 
műsor első pontjaként előadta sajátszerzeményü 
„Kuruc ábránd“-ját és gyönyörű művészetet pro
dukált a zongorakiséretek ellátásánál is. A zene
értő közönség őszinte gyönyörűséggel hallgatta 
bravúros játékát mindvégig.

A hangverseny után tánc volt, mely a leg
jobb hangulatban reggelig tartott.

Pazdlcsl.

VEGYES HÍREK
Személyi hir. hl. Meczner Gyula főis

pán február hó 29-én Abbáziába 4 heti tartóz
kodásra utazott. A főispán március hó 1-én részt- 
vett Fiúméban a Casinó Patriotico által rendezett 
ünnepélyen, a mely alkalommal vármegyénk nagy
szülöttjének, néhai gróf Andrássy Gyulának arc
képét leleplezték.

A nagymihályi Sör- és Malátagyár 
Részvénytársaság közgyűlése. Vidékünk eme 
elsőrangú iparvállalata március hó 3-án d. e. 10 
órakor tartotta meg a városháza tanácstermében 
I. évi rendes közgyűlését. Az igazgatóság és fel
ügyelő-bizottsági tagokon kívül a részvényesek igen 
nagy száma jelent meg a közgyűlésen, a melyen 
Sztáray Sándor gróf, az igazgatóság elnöke elnö
költ. Miután a közgyűlés határozatképessége con- 
statálva lett, az elnök felolvastatta az igazgatóság 
és felügyelő-bizottság jelentését, melyhez Párnái 
Andor. I)r. Kail Antal. Dr. Ruda/i Izrael, Szalay 
Béla és még többen szólották hozzá. Valameny- 
nyien köszönetét és bizalmat szavaztak úgy az 
igazgatóság, mint a felügyelő-bizottságnak az elért 
eredményért és a nyereség felosztására előterjesztett 
javaslatot elfogadták. Majd a felügyelő-bizottság 
mandátumának lejárta folytán az elnök az uj vá
lasztást rendelte el. melynek vezetésére a közgyű
lés Párnái Andor elnöklete alatt Dr. Fuchs Ig
nácz és Friedman Mihály részvényeseket küldte 
ki. A szavazás befejeztével constatálva lett, misze
rint liartus Boldizsár, Dr. Fuchs Ignácz, Dr. Kállai 
József, ifj. Koch Gábor és Strömpl Gábor a fel
ügyelő-bizottság tagjaiul megválasztattak. Végül 
az alapszabályok egynémely szakaszának megvál
toztatását tárgyalta a közgyűlés és miután cse
kély módosítással erre nézve az igazgatóság és 
felügyelő-bizottság javaslatát elfogadta, a közgyű
lés tárgysorozata ki lett merítve. Még Dr. Rudali 
Izráel indítványára a közgyűlés jegyzőkönyvi kö
szönetét szavazott az igazgatóságnak, a felügyelő
bizottságnak és a tisztviselőkarnak. Gróf Sztáray 
Sándor pedig megköszönvén a nagyszámban meg
jelent részvényeseknek a közgyűlés iránt tanúsított 
érdeklődését, a közgyűlést berekesztette, a mely 
az elnök éltetésével véget ért.

Uj törvénykezési épület. Az igazság
ügyi miniszter Nagymihályon egy uj járásbirósági 
épület és fogház építését tervezi, azon esetre, ha 
az államkincstár tulajdonát képező jelenlegi épü
let előnyös áron eladható lesz. A Kossuth Lajos 
és a Sulyovszky-utcák sarkán lévő épület és hoz
zátartozó fogház tehát eladóvá vált és a vételi 
ajánlatok a kir. járásbíróság vezetőjénél beadha
tók. Mint értesülünk már eddigelé is többen tet
tek ajánlatot a szép és tágas belsőséggel biró épü
letre. Az uj törvénykezési épület ugyancsak a Su- 
lyovszky-utcában az e célra megveendő helyre 
van tervezve és miután a gymna/íiim is ez utcában 

lesz, a forgalom e környék felé fog terelődni. Ha 
a régi épület eladása sikerülni fog, az uj építke
zéshez még ez év folyamán fognak.

A lépfene áldozata, lomkő János tárnái 
gazdálkodónak az egyik tinója hirtelen megbete
gedett és a gazda, hogy nagy kára ne legyen, 
levágta az állatot, hogy húsát kimérje. A vágó
biztos azonban megállapította, hogy a tinó lépfe- 
nében szenvedett és igy a hús kimérését betiltotta. 
Másnap Tomkó rosszul lett és csak a gyors or
vosi segélynek köszönhető, hogy el nem pusztult. 
Tomkó ii. i. a beteg állat levágása közben meg
sértette karját és vérmérgezést kapott.

Földvétel. Andraso Kovaly Mihály és 
20 társa a Weinberger Sándor nagybirtokos tu
lajdonát képező betleni birtokból 80 holdat 1000 
ölenként 020 koronájával megvettek.

Uj csendőrőrs. A nagykaposi járáshoz 
tartozó Rebrény községben a honvédelmi miniszter 
egy uj őrsparancsnokságot létesített, a mely febr. 
hó 17-én működését meg is kezdette.

Nyugdíjazott körjegyző. A törvényha
tósági-bizottság Duttkay István volt málczai kör
jegyzőt 20 évi szolgálat után saját kérelmére nyug
díjazta és részére 1600 korona évi nyugdijat álla
pított meg. Duttkay István el is távozott már 
Málczáról és Egerbe tette át lakását. Barátainak, 
jóismei őseinek és a közönségnek ezúton mond 
búcsút és Istenhozzádot.

A pazdicsi postahivatalhoz eddigelé egy 
küldönc gyalogszerrel szállította naponkint a pos
taküldeményeket. Akár hányszor megtörtént, ha 
nagyobb posta érkezett — különösen csomagok 

azok napokon át hevertek Nagymihályon. 
Ezen anomálián a kassai postaigazgatóság most 
segített, hogy rendes kocsipostajáratot létesített 
Nagymihály és Pazdics között.

Eljegyzés. Neufeld Jenő nagyszőllősi 
lakos f. hó 1-én eljegyezte Rosner Boriska kis
asszonyt, Rosner Áron helybeli főkántor leányát.

Építkezések. A f. évben, úgy látszik. 
Nagymihályon vajmi kevés uj építkezés lesz. Ed- 
diggelé ugyanis egyetlen egy építési engedélyért 
sem folyamodtak a városhoz, holott az előző 
években ily időben már több építkezésre adta 
meg a hatóság az engedélyt.

Március 15. A nagy nemzeti ünnep, a 
magyar szabadság újjászületésének napja, a meg
újhodás történelmi nevezetességű évfordulója kö- 
zelget. Megmozdult már az egész ország, hogy 
az idén a márciusi nagy napok 60-dik évfordu
lója alkalmából március 15-ét minél fényesebben 
ülje meg az egész nemzet. Városunk is kiveszi a 
maga részét a fényes ünnepségből. A Casinó na
gyobb szabású ünnepély keretében újítja fel a 
nagy napnak az emlékét. Bővebb tájékozást la
punk jövő számában fogunk hozni.

Köszönetnyilvánítás. A nagymihályi Ca
sinó által rendezett művészestély vigalmi-bizottsága 
ezúton is hálás köszönetét mond Friedman Mi- 
hályné úrasszonynak, a ki szives volt az estélyre 
zongoráját átengedni, ép igy Landesman Vilmos 
urnák, a ki a terem és színpad fényes kivilágítá
sához szívességből eszközöltette a szerelést, úgy
szintén Sztankó Kálmán urnák, a ki szives volt 
a zongorát felhangolni.

Cabaret Varannón. A varannói Izraelita 
Nőegylet március hó 7-én cabaret-estélyt rendez, 
mely iránt szokatlan nagy az érdeklődés. Úgy 
hírlik, hogy városunkból is többen rándulnak át 
ez alkalomból Varaiméra.

Gyilkosság Velejtén. Borzalmas gyil
kosság történt e napokban a közeli Velejte köz
ségben. Pohlod Sándor egy bodzásujlaki cigány, 
leánya lakadalmán agyonszurta feleségét. Pohlod 
Sándort neje nemrég elhagyta és Bodzásujlakról 
elköltözött Velejtére, a hol leányát férjhez adta. 
A lakodalomra megjött Bodzásujlakról Pohlod is, 
a ki kissé pityókás állapotban összeveszett nejé
vel, miközben késével úgy szivén szúrta a bol
dogtalan asszonyt, hogy nyomban kiszenvedett. A 
feldühödt nép a gyilkosság hallatára olyan fenye
gető állast foglalt el, hogy kevés híja volt, hogy 
Pohlod Sándort a helyszínén fel nem akasztották. 
Csak a közbelépett csendőrség akadályozta meg 
a nép dühétől. A gyilkos czigányt a csendőrök 
letartóztatták és bekísérték a sátoraljaújhelyi kir. 
ügyészséghez.



• - Megtört a jég. A Laboré folyón a jég 
e hó 3-án éjjel megtört és azt a felvidékről ér
kező áradat elvitte. A tegnapi nap folyamán a 
víz óráról-órára emelkedett és a déli órákban oly 
nagy emelkedést ért el, hogy a laborezszögiek 
már áradástól tartottak és a szükséges óvóintéz
kedéseket megtették. A délutáni órákban a Laboré 
apadni kezdett és bár a viz állása ma is igen 
nagy, áradástól már nem igen lehet tartani. Mint 
értesülünk, a szomszéd Ungmegyében Sólymos, 
Szenna, Alsókánya községekben oly nagy a viz, 
hogy a legtöbb lakásba is behatolt. A Dúsa és 
Tapoly szintén oly nagy, hogy az azok mentén 
lakók teljesen meg vannak rémülve. A Felső- 
Bodrog vizszabályozó társulat meg is tette a szük
séges óvintézkedéseket, annyival is inkább, mert 
a szürnyegi hidat az áradat már el is vitte. A 
mai nap óta csendőri fedezet mellett a községek
nek közmunkára kötelezett lakói a védtöltések 
mellett állandóan teljesitik a védelmi munkálatokat.

Nyilvános nyugtázás. A nagymihályi
Casinó által f. évi március hó 3-án rendezett estélv 
alkalmával fei tifizettek: Dr. Fuchs Ignácz, Szőllősi 
Sándor, Spiegel Samu. Dr. Lővy Mór, Míiller .Mór, 
Weinberger Sándor, Weinberger Artliur 10—10 K 

Czibur Bertalan. Weinberger Jenő, Fekete Béla 
8—8 K Dr. Miklós Móricz (> K Landesman 
Vilmos, Polányi Géza, Rácz I lenrik, Schönberger 
Géza 5—5 K — Schvarcz Bernát, Dr. Glück Samu, 
Friedman Mihály I I K Deák Jenő, Polla-
csek Nándor. Stark Hermán. Reich Adolf, Glück 
Dezső 3- 3 K Dr. Kcllner Mihály. Dr. Örley 
Ödön, György Lajos (Sátoraljaújhely), Dr. Dévav 
Ármin (Gálszécs), Weinberger Dezső, Dr. Nagy 
Artliur (Sátoraljaújhely), Zboján Mihály. Widder 
Béla, Reich Artliur (Körtvélyes), Besskó Ferencz. 
Haberfeld Kornél, Szluk János. Bódv Győző 2 2 
K Zimonyi Henrik 2 K 20 f Ruczky Árpád, 
Csollák llár, Mastsenyik Ede 1 I koronát.

Jegyeiket megváltották: Mamii Lipót (Nagy- 
ráska) 10 K Halmi Ödön (Lasztomér) (» K 
Brünn Mór 5 K Z. Moskovitz Geyza (Buda
pest) 4 K Kozlay József (Pazdics), Grünwald 
Maver, Roth Lajos 3—3 koronával.

Fogadják a t. adakozók, valamint az estélven 
részlvett n. é. közönség a vigalmi-bizottság hálás 
köszönetét.

Hernyók irtása. A m. kir. földmivelés- 
iigyi miniszter felhívja a ház- és telektulajdono
sokat, hogy a gyümölcsfákról, bokrok és cserjék
ről a kártékony hernyók és rovarok fészkeit s 
annak tojásait legkésőbb március hó végéig sze
dessék össze és pusztítsák el. Tekintve, hogy a 
múlt év tavaszán az úgynevezett gyűrűs hernyók 
oly nagy tömegben jelentkeztek, különös gonddal 
kell ezen hernyó faj tojásait megkeresni, a me
lyek a fák éves hajtásain gyüriialakban vannak 
elhelyezve, s gondosan leszedetni, nehogy gyü
mölcsfáinknak termése áldozatul essen ezen kár
tékony állatok pusztításainak.

Zongoratanitás. Irtzing Ferenc, polgár
iskolái tanár (zenetanár) kezdőknek és haladók
nak alapos zongoraoktatást nyújt.

Varieté az Aranybikában, lövő hét fo
lyamán 5 nő és 4 férfi tagból álló fővárosi Va
rieté-társulat érkezik városunkba és az „Arany
bika" szálló nagytermében terített asztalok mellett 
előadásokat fog tartani. Részletes műsor az elő
adás napján fog szétosztatni.

Rákóczi lovasszobra. Vetélkedve buz
gólkodnak Magyarország hölgyei abban a nemes 
munkában, mely hivatva van a nagy fejedelem, 
a bujdosó hazafinak, Rákóczi Ferencznek lovas
szobrot állítani. A Rákóczi sorsjegyek igen nép
szerűek országszerte. A sorsjáték húzása vissza
vonhatatlanul március 15-én lesz hatósági-biztos 
jelenlétében. Maga a negyvenezer korona értékű 
főnyeremény valóságos remeke a magyar iparnak. 
A csillogó, brilliantokkal ékes női és férfi teljes 
kollekció Budapesten, VII., Erzsébet-körut 34. szám 
alatti helyiség kirakatában a napnak minden órá
jában száz meg száz nézőt állít meg. Maga And
rássy Gyula gróf a szobor-bizottság védője is 
megtekintette azokat és őszinte elismeréssel adó
zott, hogy a rendezőség ilyen nemes művel hívja 
föl vállalkozására és a hazafias cél sikerére a fi
gyelmet és a sorsjegy vevőinek ily értékes nyere
mény nyel kedveskedik. A nyeremények értéke 

JM).(MX) korona, s igy a ki a nagy Rákóczinak I 
szobrához egy koronás sorsjegy vételével hozzá
járul. amellett egy nagy nyerési esélyekkel bíró 
sorshúzásban vesz részt. Sorsjegyeket március I I- | 
éig még mindig küld a Rákóczi sorsjegy-iroda ] 
(Budapest, IX.. Boráros-tér 2.1 Hazafias szívvel , 
ajánljuk a szép célt olvasóink figyelmébe.

Fogások kerti magvak árusításánál.
Hogy mire képesek a zavarosban halászó embe
rek. azt legjobban mulatja a magelárusitással fog
lalkozó egyes kereskedők ravaszsága, kik máshon
nan beszerzett kerti magvaikat a AfauZAncr-féle 
árjegyzék folyó számaival jelölik, mert ezáltal azt 
a hitet akarják kelteni a vevőkben, hogy Mautliner- 
féle magol kapnak. A közönség ne hagyja magát 
megtéveszteni ; mert akármilyen szám van a ta- 
sakra nyomva, ha nincs rajta a Maut/iner-név, ak
kor az a tasak nem is tartalmazza az általánosan 
legjelesebbnek elismert Mauthner-fé\e kerti magot.

A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907.
III. t.-cikk s a vonatkozó rendcletek és egyéb tör
vények. összeállitotta, magyarázta és jegyzetekkel 
ellátta : Újlaki Géza dr. budapesti ügyvéd, aki
nek könyve nélkülözhetetlen minden kis és nagy
iparosnak, gyárosnak, vállalkozónak, minthogy 
a törvény kihatásai meglehetősen általános jelen
tőségűek. A kedvezmények igénybevételétől elte
kintve is a törvény általános érdekű, minthogy az 
olyanokat is be fog vonni a közszállitásokba, a 
kik eddig azokban részt nem vettek. Nélkülözhe
tetlen a műben tárgyalt anyag ismerete az ipari 
részvénytársaságoknak, kisipari- és mezőgazdasági 
szövetkezeteknek, szesz- és cognac-gyárosoknak, 
munkáslakokat építtetőknek, kereskedőknek, ügy
vedeknek. gazdasági testületeknek (kereskedelmi 
kamarák, ipartestületek, iparegyesületeknek, stb.) 
árlejtéseket kiíró hatóságoknak, hivataloknak, köz
intézeteknek, megyei és városi törvényhatóságok 
s községek gazdasági hivatalainak (polgármester, 
községi jegyzők, főszolgabíróknak stb.) ipar és 
pénzügyi hatóságoknak stb. A könyv ára 4 kor. 
Megrendelhető utánvét, vagy a pénz előleges be
küldése mellett lienkó Gyula könyvkereskedőnél 
Budapest, Dorottya-utca 2.

Nyilvános nyugtázás. Bánóc Vásárhely 
úri közönsége által február hó 27-én megtartott 
batyubál alkalmával felülfizettek: Kristóf Lajos 
10 K Gallé Marcell 9 K Hiszem Kálmán. 
Szladek Károly 8 8 K Gulácsy Valér 5 K 
Klauser Emil, Dr. Karczub Gyula, Dr. Rótli 
Mihály 3—3 K — Nyitray Lajos. Fiedler Nán
dor. Károlyi István, Friedman Zsiga, Lehoczky 
Béla, Beötös Sámuel. Szabados Mihályné. Svelila 
Pál 2 2 K Rakovszky Dezső 1 koronát. 
Bánocz, 1907. március 5. A rendezőség nevében : 

Guseo Frigyes, pénztárnok.
A betegségek elleni harcban a világ leg

kiválóbb orvosid egyesülnek. E betegségek sorá
ban az első helyet az Epilepszia (Nyavalyatörés) 
foglalja el. E bajban szenvedőknek vigaszul szol
gálhat azon értesülésünk, mely szerint egy magyar 
orvos e betegség ellen uj es hatékony gyógyító 
módszert alkalmaz, amelyért már a külföld is 
méltó elismerésben részesítette. Ez orvos Dr. Szabó 
Sándor Budapest, V., Alkotmány-utca 5 ; ki kész
séggel nyújt felvilágosítást mindazoknak, kik gyó
gyító módszere segélyével e súlyos bajtól szaba
dulni óhajtanak.

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

Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.
A tavaszi újdonságok már megérkeztek -wu

Naponta friss vaj és liptai juhturó 
kapható (iyurótsik Testvéreknél Sulyovszky- 
utca.

Falalfiw Kxarkexzió Dr. Kállai József.
Kiml.'üiiviirIÍ művezető Lándai József

ELADÓ
56 szekér széna a Podháji mag
tárban. Tudakozódni lehet Vinnán.

Hirdetések.
DZSUPPA FERENCZ
----------——— czipész — 

Nagymihály., Kazinczi-utcza 21. szám.

Tisztelettel van szerencsém a n. é. kö
zönség szives tudomására adni, hogy 

cipész-műhelyemet 
a Kazinczi utca 21. szám alá helyeztem át, 
a hol férfi- és női lábbelik a legizlésesebb 
kivitelben készen is raktáron vannak.

Egvben értesítem a t. czipész urakat, 
hogy legújabban czipö felsőrészek előállí
tásával is fogialkozom, melyeket megrende
lésre a legpontosabban készítek.

A n. é. közönség szives támogatását 
kéri kiváló tisztelettel

Dzsuppa Ferencz.

ián.-. Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajt'' »/. 1kk|. évi LX. t.-cz. 102. 

S « • rb ltn.'l.ei' ezennel közhírré texzi, hogy a nagymihályi 
kir. i.iiA'.iii.'-.'iguak 1905 évi V. 463/2 vzáinu végzé-ne követ- 
kéziében l'i. Kellaor Mihály ügyvéd álul képvinelt Kiéin 
Gyula javára 1 »r. N<>vák Józxef ellen 47 K. » jár. erejéig 
l'.'iii'., évi május hó 29-én foganatosított kieiégitévi vég- 
rehailás utján lefoglalt é. 3790 koronára becsüli követ
kező ingóságok u. ni. bútorok és gazd. felszerelésok stb. 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mel v árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 190< . 
évi V. 70 számú végzése folytán 47 K — f. tőkekövetelés, 
ennek r.'iiü évi decemb. 4 napjától járó .’>•/, kamatai */,•/• 
váltódij s eddig -sze-en 4'1 K 7o fillérben biróilag már meg
állapított költ.égek erejéig Alsókörlvélyesen alperes lakásán 

1908 évi márc. 9-én d. e. 9 órája 
határidőül kiliizetik és ahhoz a venni sz.áudékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak mog, hogy az érintett ingósá
gok az l”i évi LX. t.-cz. Io7. és Ioh. §-ai értelmében 
ké.zpéiiztizeté. mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
é. felülfoglalt tták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az |ss|. évi LX. t.-cz. 120. f-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, I9'»H. február hó Ifi. napján.

Fodor József, 
kir. bir. végrehajtó.

ELADÓ HÁZ.
A Kapitány-utcán levő 8. számú ház, 

a hozzávaló telekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó.

Kalinovszky Sándor
háztulajdonos.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencséin a nagyérdemű közönség b. 

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

olaj-, aqaarell- 
és 

pastell-képeket 
fénykép vagy természet után.

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

Egyben értesítem a helybeli intelligenciát, 
hogy egy

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

Tisztelettel
i-Cf. Halász Gerson 

festő.



ALAGCSÖ- ia GOZTEGLAGVAR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ.

Homlokzattéflla. disztegla. fa$ontegh. 
ék- és kémény-tégla, cserépzsindely 

HORNYOS TETOCSEREP 
alagcsö. burkolatlapok gyártása.

Egész homlokzatoknak terv szerint való 
kivitele. Teljes tetőfedések eszközlése. 

Távirati cim: Góztéglagyár Beregszász.

szegén g és gazdag építtet őkhoz cg gárdát

Takarékpénztár minden családban.

.Takarékkosságra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.**
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A legkitűnőbb tetőfedöanyag manap

(t66S. szám cíall szaOa.daimc.zuc.)

melyet a beregszászi góztéglagyár eddig még el nem ért tökéletességben gyárt.
Ez a cserép örök tetőt ad. ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon járni lehet.
.1 vele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél és minden 

vályogfal elég erős nekie.
Az a tetőszék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
.4 cserépnek ára ezrenként Beregszász állomáson waggonba rakva 65 korona.
Egy négyszögméter területen 16 darab fekszik.
Egy waggonnak (5200 drb) vasúti szállítási dija Nagymihályra kb. 50 korona.
.4 fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen feszegetni, és a bádog el

lenében azzal az előnynyel bir. hogy nem veszi fel oly hirtelen a meleget, úgy. hogy 
a bádogtetőnek a padját semmire sem lehet fölhasználni és a lakóhelyiségek is kiáll- 
hatatlan melegek nyáron, nemkülönben hidegebbek télen. Amellett a bádog sokkal 
drágább a fekete bádog gyakori festés költségeiről nem is szólva - és javítása 
bonyolódott műtét.

Tűzbiztonság tekintetében a bádogot, mely hirtelen átmelegedik, a cserép fe
lülmúlja.

.1 tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a hornyos tetocserep 
egyszer alkalmazásba került, onnan a fazsindely és bádog teljesen ki van szorítva.

A gerinczcserépnek darabja 30 fillér, egy folyóméterre kell 3 darab.
Az üvegcserép bádogablak helyébe 2 kor. 50 fillér.
Nagyon kérem az intelligensebb t. ez közönséget, különösen faluban a tisz

telendő urat, tanító, biró. jegy/ó urakat, világosítanák föl a szegényebb gazdákat 
saját érdekükben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fa! kivétel nélkül es al
kalmazásával nem áll elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fel falu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

Kiváló tisztelettel

KONT M A. N Ó
Mintát kívánatra szívesen küldök. alagcsö- és göztéglagyára BEREGSZÁSZ.

Képviselő, viszonyéi árusító kerestetik Naggmihálgon jakereskedő, 
építési vállalkozó, vagy építőmester személyében.

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 
tökéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

Nagyságos CZIBUR BERTALAN ország
gyűlési képviselő ur vinnai termésű 

BORAIT 
a ii. é. közönség részére eladásra bocsátom.

AB AK:

1907. évi hordónként nagyban literje 45 kr
1907. évi házhoz hordva „ 50 kr.
1905. évi asztali „ 50 kr.
1905. évi Rizling „ 60 kr

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Kiéin Ignácz
vendéglős (Grosz palota.)

fELDMANN 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 

rőfös- és divatáru-üzletet
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 M
Feldmann /. Dávid. £

Daczára a porcellán és üvegáruk foly
tonos áremelkedésének ajánlom a inig a 
készlet tart 20" „ árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 

kávé-, likőr-, sör- és evö- 
■■ ■ készletekben,_____
alpacca- <•» nikkel-árukban, 

asztali- és függő-lámpákban, 
majolika fal i-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben.

: Goldstein Adolf
z üveg-, porcellán- és diszmüáru-üzlete Nagvmihálv (Saját ház).
•■fe.&:A'3iré!:;ic:Mai<.•

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza 
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen oúndtaitor' 
„KaoAe“ evtdrtl c.omagatA»t. T

F. HaUoaaaa-La Racka & Ce. Basel (kije)

Sirolin
CaMlI i- ftvacyíl • tuiullrt, ntecMOn 
M i Oad*’.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


