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POLITIKAI ÉS TÁRSADALII HETILAP.

Feltámadás ünnepére.
Az emberiség leginagasztosabb s egyút

tal legigazabb tragédiájának emlékezetére 
szolgál Husvét. Ekkor történt, hogy ke
resztre feszittetett a Megváltó és feltáma
dott aztán, örömére a busongóknak és 
szenvedőknek, haragjára a gazdagoknak és 
írástudóknak. Keresztre feszítették, mert 
jobb, nemesebb és igazabb volt, mint bírái 
s feltámadott, mert Isten fia volt ó, örök
kévaló, miként azok az eszmék, melyeket 
hirdetett. A golgothai tragédia óta keresztre 
feszítették, máglyán elégették, bitón s vér
padon kivégezték megszámlálhatlanszor az 
igazságot s becsületességet, de ezek min
dig kitörnek a mártírok sírjából s ma is 
ezek kormányozzák a világot. Ezért nem
csak a keresztény vallásnak ünnepe a hus
vét, hanem az egész emberiségé is, amely 
ebből az ünnepből láthatja, hogy a jót 
véglegesen kiirtani nem lehet — amikép
pen nem lehet a rosszat sem. Örökkön 
tartó a jó is, meg a rossz is, mióta áll a 
világ folyton harcolnak egymással, de egy
mást elpusztítani nem tudják. Tart a küz
delem, mialatt élünk és folytatódik gyer
mekeink és unokáink között. Jézus Krisz
tus a vezér a gonosz ellen való harcban 
s győzelmes vezér, mert a gonoszát nem 
hagyja elhatalmasodni a jó fölött.

Mi mindnyájan, akik hiszünk benne, 
feltámadunk Véle együtt és lelkűnkben

T A R C Z A.
A frizura.

— Madeline. —
A mosolygó arcú szőke Fossierné nagy iz

galmak között várta a fodrászt. Igen bájos terem
tés és folytonosan mosolyog, amikor igéző göd- 
röcskék támadnak arcocskáján. Ám most még 
derűsebb, mint valaha, amint piros otthonkájába 
burkolódzva bálba készül. Az alprefektusnak a 
báljára ! Már két hét óta csak úgy fő minden 
asszonynak a feje — Fossiernéjével egyetemben. 
Mert nem kicsi dolog az ilyen bál. A szabónőket 
agyonkinozzák, a keztyüket mossák, kefélik, a 
legcsendesebb éjszakákat zongorázás zaja veri fel, 
hogy az uj táncok vígan perdüljenek. Ostromálla
potban van miden házi tűzhely. Erre az alkalomra 
határozta el Fossierné, hogy őt Francis fogja fé
sülni, akit most oly izgatottan vár. . .

Mert a Francistól készült frizura valóságos 
esemény. Senki más nem remekelhet úgy, mint 
ez a divatos mestere a hajmunkáknak. Erről Fos
sierné annál is inkább meg van győződve, mert 
első eset ez, hogy Francis fog dúskálni illatos 
szőke hajszálai között. Csakhogy Francis igen el 
van foglalva. ?\ társaság nőtagjai egymás kezei 
közül tépik ki a mestert. Ezen a báli napon pe
dig úgy el volt halmozva munkával, hogy ponto
san percekre kellett az időpontot megállapítani, 
mikor és hol jelenik meg: igy is kora reggeltől 
késő estig minden minutum íe volt foglalva. Ebbe 
pedig beíe kellett törődni. Igy történt, hogy a 
jegyző felesége már reggel nyolc órakor volt a 
fésű járma ala’t, és úgy rebesgették, hogy az el- 
nöknére csak este tízkor kerülhet a sor. Fossierné 
asszonynak délutáni egy órára Ígérkezett a mester.

Uram Isten, délutáni egy órától este tízig 
kell vigyázni a frizurára, csakhogy Francis müve 
legyen ! 

megujhódva érezzük, hogy nem a gonosz
nak, hanem a Jónak kedvéért jöttünk erre 
a világra. Erezzük, hogy emberek vagyunk, 
Istennek fiai, lelkünk van, amelylyel íe kell 
küzdenünk a testnek s vérnek brutális szen
vedelmeit ; lelkünk van, amely szomjuhozza 
az igazságot és becsületességet, akaratunk 
van, hogy ha kell, szenvedni is tudjunk 
Jézus Krisztus példaadása szerint.

Föltámadás ünnepén minden igaz em
ber lelke megtisztul s érzi, hogy kell lenni 
Hatalomnak fölöttünk, amely fölötte áll 
minden földi gyöngeségnek, minden emberi 
szenvedelemnek. A földöntúli erő, amely 
Jézust a világ megváltására késztette, ma- 
radéknyi részre elosztva, él minden egyes 
halandóban, annál az erőnél fogva táma
dunk fel és nem pusztulunk el teljesen a 
sir sötétjében, Égi Hatalom él porlandó 
testünkben s bármily merész, nagyratörő 
is a modern tudomány, ennek a hatalom
nak szózatát elnémítani nem tudja, föltá
rnád az bennünk életünk minden neveze
tes eseményénél, ha jó ér bennünket, há
lát érzünk Isten iránt, ha csapás sújt a 
porba, érezzük, hogy nem állunk egyedül, 
mert oldalunkon van a szenvedések isko
lájában is az, aki a mezők liliomát táp
lálja. Nem hagy el bennünket, még akkor 
sem, amikor mi elhagyjuk őt, mert Isten 
kegyelme végtelen.

Húsvéti gondolatokkal teljék meg a lét-

És az asszonyka türelmesen vár és ime már 
a kettőt is elütötte, midőn lelkendezve, izzadva 
beront a lakásába Francis, mint a forgószél, az 
óriási késés terhétől roskadozva, amit alig fog 
többé behozni.

Folyton sopánkodik. Gyorsan, mint a kit 
kergetnek, bodorit, fésül és göndörít. Munkája 
közben valami zsemlyefélét vesz ki a zsebéből és 
műveletei közben egyet-egyet harap. Aztán sietve 
nyeli le a falatot.

Micsoda egy nap ! Még annyi ideje se volt, 
hogy megreggelizzék. Aztán tovább pereg a nyelve. 
Mert Francis ur nagyon szeret szép megbízóival 
terécselni. Fogai között tartja majd a hajtüket, 
majd a bodoritó vasat, amely még forró, aztán 
ujjai között megforgatva a bűvös szerszámot, be
szédbe kezd :

Azt mondják, Sermaize asszony sárga selyem 
ruhát csináltatott csipkediszszel. Csodákat beszél
nek Hermance kisasszony ruháinak pompás sza
básáról. A legügyesebb varrónő a városban. Az 
alprefektus ládaszámra kapta a vasútról a szebb
nél szebb holmikat. . . Háromszáz frank csak a 
virágok ára. kétszáz frankért rendelt szivarokat. 
Azt mondják, kotilion és vacsora is készül. . . 
Azt beszélik. . . És ez igy tart, inig itt egy hajtüt 
tűz be, ott egy bodrot göndörít.

Aztán könnyedén felborzolja a hajfürtöket 
— nagy arany nyilat tűz be hátul, amely az egé
szet beragyogja. — Igy ! . . . És a művész én
müvét csodálva hátrafelé tesz néhány lépést.

— Ha Nagyságos asszonyom, meg akarja 
magát tekinteni szól most Francis önelégülten. 

Azt hiszem asszonyom meg lehet 
elégedve. Részemről azt hiszem, ez a legszebb 
müvem, amit ma alkottam.

Szigorú hangon teszi aztán hozzá :
— Most aztán arra kérem, asszonyom, hogy 

estig a müvemet ne dúlja fel, hanem vigyázzon 
reá. Azért azt ajánlom, hogy amennyire csak le- 
hetsrges, nyugodtan viselkedjék. 

ért való küzdelem reménynyé edzett szi
vünk. Ünnepeljük áhítattal, mert nem tud
juk, melyik napon jutunk Jézus Krisztus 
sorsára, hogy szenvednünk kell ezért, ami
ért dicsőség illetne meg bennünket, hogy 
félreértenek, elárulnak, eltaszitanak bennün
ket azok, akikben legjobban bíztunk. Nap
nap után 'látunk magunk előtt olyan tra
gédiákat, mert ismételjük — az élet nem 
egyéb, mint a jónak harca a rossz ellen. 
A péklát, melyet Ó mutatott a Golgothán, 
akarva nem akarva követjük mi is és ezért 
kell bíznunk a föltámadásban, amely kien
gesztel és megnyugtat.

És ti bűnösek, elesettek, szerencsét
lenek, akik az emberek önzése vagy saját 
hibáitok folytán alul kerültetek, forduljatok 
megtörött lelkűtek siralmával hozzá, aki 
értetek is szenvedett, benneteket is meg- 
váltottt. Vigaszt csak Ó nyújthat, sebeitek 
fájdalmát csak Ö enyhítheti, aki maga a 
Jóság és Igazság.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket. a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

A ragyogó arcú Francis ünnepélyesen ajánlja 
most magát és elsiet.

A kis Fossier asszony most hosszasan vizs
gálja magát a tükörben. Nem ösmer magára. 
Egészen megváltozott.

Talán szebb most ? Nem, úgy látja, mind 
ez a sok hajbodor és a művészi göndörség nem 
nagyon illenek az ő kedves arcocskájához. Sőt 
úgy találja, hogy az az egyszerű frizura, melylyel 
minden reggel ő tűzi fel a haját, sokkal jobban 
emeli arcának bájait.

Ámde olyan mű elleti, amely a Francis ujja 
nyomait viseli, nem tehető kifogás. Azt respek
tálni kell.

Fossier asszony végtelenül respektálja is, sőt 
bizonyos aggodalom tölti el. Teljesen eltöíti a nagy 
gondolat, hogy ő most valami igen értékes mü 
hordozója és teljes felelősséggel tartozik.

Nem is úgy érzi magát, mintha önmaga 
volna, hanem úgy. mint a l'rancis műremekének 
a talapzatát. Ezt a műremeket meg kell óvni és 
ez a gondolat most nyugtalanságot és izgalmakat 
okoz neki.

A kis Fossierné mereven és egyenesen ül 
egy széken, amelyről nem mer el se mozdulni.

Teljes mozdulatlanságra fogja magát, mert 
Francis szavai mély hatást tettek reá. Pedig még 
csak fél három van. Most aztán kiszámítja magá
nak. hogy a rábízott drágaság miatt estvéli tiz 
<>ráig kell, hogy ez igy társon. Fossierné asszony 
az ujjaid kezdi az órákat számlálgatni, egy, kettő, 
három, négy öt, hat. hét teljes óra. I lét órai moz
dulatlanság az olyan izgékony es élénk asszony
nak, mint Fossierné. akt olykor mint valami kis 
gyermek a bútordarabokra is fel szokott ugrán
dozni ! Mit tegyen, hogy agyonüsse az időt. Első 
sorban Jutnel asszonyra gondol, a szegény terem
tésre. aki már reggel hét óra óta kell, hogy ezt 
a poklok poklát elszenvedje. Ez kissé felszitja a 
különben folyton előtörni készülő vidámságot.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



VÁRMEGYE ÉS VÁROS.

— Városi közgyűlés. Nagymihály város 
képviselőtestülete f. évi április hó 23-án délután 
3 órakor gyűlést tart, melyen több fontos ügy 
kerül tárgyalás alá.

— A közigazgatási bizottság ülése. Zemp
lén vármegye közigazgatási bizottsága április hó 
13-án tartotta rendes havi ülését Meczner Gyula 
főispán elnöklete mellett.- Több tárgy elintézése 
után a bizottság az 1907. évi 27. t. ez. alapján 
több oly tanítónak, ki egy helyen huzamos időn 
át s kiváló sikerrel működött, évi 200 korona sze
mélyi pótlékban való részesítése iránt a kultusz
miniszterhez teendő felterjesztés iránt határozott. 
A bizottság "10 tagot ajánlott, kik közül van Puha 
Demeter nátafalvai róm. kath. tanító.

Megyegyülés. Vármegyénk törvényható
sági bizottsága rendes közgyűlését f. hó 30-án 
tartja Sátoraljaújhelyben a vármegye székházában. 
A közgyűlésen kerül választás utján betöltés alá 
az ifj. Meczner Gyula elhalálozása folytán meg
üresedett sárospataki főszolgabírói állás, melyre 
az egyedüli jelölt Bessenyey Zénó vármegyei IV-ik 
aljegyző. A közgyűlésnek ezenkívül még 54 tárgy
sorozata van, melyek közül egyik-másik bennün
ket is közelről érdekel. Igy tárgyalás alá kerül 
Ungvármegye átirata Sztrajnyán községnek Zemp- 
lénvármegyéhez, jelesebben Nagymihály hoz leendő 
átcsatolása tárgyában. Tárgyalás alá kerül továbbá 
az árvaszék javaslata az árvapénzeknek a várme
gye összes pénzintézeteinél leendő elhelyezése 
tárgyában. Alispán előterjesztése a tállyai utbiz- 
tosság beszüntetése és Abara székhelyijei egy uj 
utbiztosság szervezése tárgyában s végül az iga
zoló választmány előterjesztése a sztárai választó
kerületben megejtendő bizottsági tagválasztás iránt. 
A közgyűlés eredetileg f. hó 28-ára tűzetett ki, 
de miután e napon a görög katholikusok húsvéti 
ünnepe még tart, elhalasztatott f. hó 30-ára. Az 
állandó választmány ülését a főispán április hó 
29-ének délelőtti 9 órájára tűzte ki.

VEGYES HÍREK.
— Személyi hir. Dr. Kerekes Pál közegész- 

ségügyi felügyelő a húsvéti ünnepek alkalmából 
Czibur Bertalan országgyűlési képviselőjének láto
gatására városunkba érkezett.

Áthelyezett szolgabiró. Gosztonyi Ist
ván homonnai szolgabiró szolgálattétel végett vég
legesen Szerencsre helyeztetett át.

Azonban most még se tud kacagni rajta ! Nem, 
nem, most nincs semmi joga hozzá. Meg aztán 
ez frizurájának fáradságosan épült remekművét 
megrázkódtatná. Tehát elnyomja a nevetését és 
visszatér előbbi merev magatartásához. így ül egy 
fél, egy egész óráig. Aztán valami nyugodt fog’- 
lalkozás után néz, hímzés vagy varrás talán meg
felelne. De mit sem lel. mintha szántszándékkal 
történnék. Különben is a bálra gondol folytono
san. és ez úgy felveri a nyugalmát, hogy meg
szokott rendes foglalkozásait úgy se tudná ma 
elővenni. Nagy figyelemmel elmerül tehát a szoba 
falait díszítő metszetek szemlélésébe. Soha azelőtt 
nem tudott úgy egy kép szemlélésébe elmélyedni. 
Egy ideig szórakoztatja a dolog, úgy találja,' hogy 
az „Elveszett fiu“-nak az apja Alfréd nagybátyjá
hoz hasonlít. Később meg olvasásba fog, de nem 
talál semmi szórakoztatót az olvasásban. Már a 
négyet üti. Még hat óra van hátra. Fossier asz- 
szony most amúgy Isten igazában unatkozni kezd.

Majd hogy fel nem ordít unalmában. Elüti 
az ötöt és az este ráterül az unalmakba borult 
szobára. Lassan az egész szobát elönti a sötétség 
és a lámpát még mindig nem hozzák. A cseléd
leányt szólítja mostan. De nem kap feleletet. Va
lószínűleg eltávozott valahová. Fossier asszonyt 
csak ugyfurja a kíváncsiság, hogy maga menjen 
ki a konyhába — mint ezt oly gyakran megszokta 
tenni — és maga gyújtsa meg a lámpát. De nem 
meri megtenni. Fél, hogy elromlik a frizurája. Ha 
eltalálná rontani, ha összeomlanék. . . Ezt a moz
dulatlan állapotot azonban sehogy se tudja meg
szokni. türelmetlen, ingerült a kis asszony, most 
már a végletekig és elromlik a kedve, hogy majd
nem sirva fakad.

Olyan ingerült, hogy no ! Szép, máskor ren
desen oly gyöngéden mosolygó arca, rosszindu
latú kifejezést ölt. Csengő üde hangja most bősz- 
szusan és durván hangzik, amint a visszatérő cse
lédleányra rárivall.

Ezt úgy meglepi ez a szokatlan hang, hogy

— A málezai jegyzőválasztás. A f. hó 
9-én megejtett málezai körjegyzőválasztással kap
csolatosan, lapunk múlt heti számában közölt köz
leményünk adatai téves informatió következtében 
nem mindenben fedik a tényeket. Igy nem felel 
meg a valóságnak az, hogy a választás eredmé
nye nagy lelkesedést keltett volna, sőt ellenkező
leg. a választás eredménye oly elkeseredett han
gulatot idézett elő, hogy azt több okból meg fog
ják peticionálni s igy ezen ügyet a törvényhatósági
bizottság, esetleg a közigazgatási bíróság fogja 
megvizsgálni. Ki kell még jelentenünk, hogy a 
fentérintett közleményünk felelős szerkesztőnk tá
vollétében, annak tudta s beleegyezése nélkül lá
tott napvilágot s lapunk múlt heti számának egy 
része ép a fenti okokból el sem expediáltatott, a 
miért az illető t. előfizetőink szives elnézését 
kérjük.

Eljegyzés. Dr. Remenár Elek, a békés
csabai kórház igazgatója eljegyezte Reicher Márta 
kisasszonyt, Reicher Károly. Arad szab. kir. város 
főügyésze és neje Laczay Ilona leányát.

Gazdasági cseléd jutalmazása A föld
művelésügyi miniszter Tocska Imre nagymihályi 
gazdasági cselednek 100 korona jutalmat és elis
merő oklevelet adományozott, egy gazdaságban 
25 éven felül teljesített hűséges és szorgalmas 
munkálkodása elismeréséül.

Szinház. Donihay Mihály színtársulata 
f. hó 11-ike óta városunkban időzik. Színre ke
rültek 11-én „ Virágfakadás" és „Egy csésze tea" 
cimü vígjátékok, 12-én pedig Szigeti József „Falu
siak" cimü vígjátékét adták. Az „Aranybika" szál
loda nagyterme a két előadás alkalmával szépen 
megtelt közönséggel. Dombayék pedig valóban 
kitűnő játékot produkáltak. Különösen Szalui Ró- 
zsika és Dombayné nyerték meg a közönség tet
szését. A hátralevő 4 előadást husvét-vasárnaptól 
kezdve szerdáig játszák el, a mely előadások mű
sora a következő : Vasárnap : „Nők harca," hét
főn d. u. félhelyárakkal „A kondorosi szép csap- 
lárné, este : „Barátságból," ezt követi „Valami 
hibája van" s végül „Egy pohár viz," kedden : 
„Alfonz úr," szerdán: „Szikra," ezt követi „A 
házasság politikája".

Széchényi László gróf látogatásai. 
Széchenyi László gróf f. hó 13-án a délutáni órák
ban Őrmezőről gyönyörű négyes fogatán átrán- 
dult városunkba s itt Bajusz Andor főszolgabíró
nál, Fejér Elemér tb. főszolgabírónál, Polányi 
kir. közjegyzőnél és Bereznay kir. járásbirónál 
látogatásokat tett. A vizitek után a gróf visszauta
zott Őrmezőre. Itt említjük meg, hogy a gróf 

azt se tudja, mire vélje.
— Vájjon mi baja lehet az asszonyának ? 

Csak azt látja, hogy arcán valami szokatlan csúf 
kifejezés ül és úgy látszik, épp ily változás ment 
végbe szivében lelkében. Igen, szivében is, mert 
amint hat órakor a kis két éves Jancsi, mint min
den este, most is hat órakor megjelent, hogy ma- 
muskáját megölelje és térdére mászva, vele han- 
curozzék, a gyermeket dühösen ellökte magától. 
A megszeppent gyerek persze iszonyatosan ordí
tani kezd. A leány pedig, asszonya rárivalló pa
rancsára, az előszobán keresztül kiviszi a kicsikét, 
aki egyre ordít.

E közbejött esemény folytán Fossierné per
sze még elégedetlenebb, ingerültebb és izgatottal)!). 
Szemöldökei ráncokba húzódnak, apró cipellőivel 
dobol a padlón, és amikor macskája, Rebekka. 
duruzsolva odadörzsölőzködik szoknyájához, olyan 
erősen oldalba rúgja a macskát, hogy az csak 
úgy röpül a szoba másik sarkába.

Csak ekkor érez egy kis könnyebbülést. Idegei 
megszabadultak a nagy feszültségtől - ám a 
szive, az már csordulásig tele ' és az utolsó 
csöppel akkor telik be, mikor behozzák az ételt 
és neki egyedül — igenis teljesen egyedül kell 
az asztalhoz ülnie, mert a férje csak nyolc órakor 
fog hazajönni, és éppen annyi ideje lesz csupán, 
hogy belebujjék a frakkjába és felkösse a fehér 
nyakkendőjét. Nem is tud enni, egy morzsányi 
falat se megy le a torkán. Csak tétovázó tekin
tettel néz körül a szobában, mikor szeme valami 
gömbölyű, szerencsétlen összekuporodott tömegen 
akad meg, ami a szoba legmesszebb eső sarká
ban gubbaszkodik. Rebekka volt, kedvenc macs
kája. és szemrehányó, félénk, bús pillantásokkal 
néz úrnőjére, aki az előbb oly kegyetlenül bánt 
vele. Hiába szólítja most :

Rebekka! Rebekka, jer ide !
A macska csak nem mozdul, csak nem moz

dul. Uram Isten ! Talán valami baja támadt a 
rúgástól. 

részt fog venni a májusi lóverseny-meeting után 
a Budapesti Polo Club által rendezendő polo-mér- 
kőzéseken. A gróf Angliából egy elsőrendű pon- 
nyt hozatott, melyet részére Sigray Antal gróf 
vásárolt.

— Főispánunk gyásza. Közöltük rövidesen 
lapunk legutóbbi számában, hogy főispánunkat id. 
Meczner Gyulát súlyos csapás érte. Fia ifj. Mecz
ner Gyula, a sárospataki járás főszolgabírója és a 
„Zemplén" főszerkesztője f. évi április hó 9-én, 
33 éves korában Budapesten hosszas betegeske
dés után elhunyt. A megboldogult közkedvelt, elő
zékeny, kedves modorú, minden szép és nemes 
iránt érdeklődő igazi úriember volt, ép azért ha
lála nemcsak a családja tagjaiban, de a lakosság 
széles köreiben is nagy fájdalmat keltett. Teme
tése április hó 11 -én ment végbe Sátoraljaújhely
ben, a hol az elhunyt koporsóját a vármegye 
egész tisztikara s a közönség igaz részvéttel s 
olyan számmal állotta körül, a mely valóban csak 
kiváló lelkületű embereknek jut osztályrészül. Vá
rosunkból is többen voltak jelen a temetésen. A 
„Zemplén" szerkesztősége külön gyász jelen lést 
adott ki f('szerkesztője elhunyta alkalmából.

Szerencsétlenül járt byciklista. Acker- 
man Arthur, helybeli órás- és ékszerész f. hó ló
én délután byciklin szülői lakásáról üzlethelyisé
gébe igyekezett, miközben az utcán képződött 
nagy porfelhő következtében észre nem vette az 
ut közepén megállott ökrös szekeret s byciklijével 
beleütközött, még pedig oly szerencsétlenül, hogy 
fejét a szekér lőcsének vasához ütötte, minek foly
tán súlyos sérüléseket szenvedett. A szerencsétle
nül járt kereskedő iránt — a kit a nagymihályi 
kórházban vettek ápolás alá — általános a rész
vét.

Segédjegyzői választás. A Nagymihály - 
vidéki körjegyzőségnél megüresedett segédjegyzői 
állásra Élesd Márton választatott meg.

Halált okozó lórugás. Kuracsko Pál 
petróczi parasztgazda f. hó 14-én elvitte ménlovát 
hágatás végett Lesznára. Itt a ló toporzókolni 
kezdett, midőn pedig gazdája hozzányúlt, a ló 
úgy megrugta, hogy a szenvedett súlyos sérülé
sek következtében a boldogtalan ember harmad
napra meghalt.

Elveszett flu. Zetkulyics Mihály, sámo- 
gyi illetőségű 15 éves fin még tavaly öszszel el
tűnt özvegy édes anyja lakásáról s azóta nyoma 
veszett. A szegény özvegyasszony elöleges hálája 
kifejezésével ezúton kéri azokat, a kik fia hollété
ről esetleg tudomással bírnának, közöljék ezt la
punk kiadóhivatalával.

A gyanakvó macska felé se néz, hiába tartja 
elébe a leginycsiklandozóbb falatokat.

Fossier asszony hatalmas megindulást érez 
belsejében.

Elvesztette kedvenc macskája bizalmát. De 
nem történt-e ugyanez meg a gyermekénél is. A 
gyermeke ! Kicsiny ölbeli Jancsikája! Oh, milyen 
durván bánt azzal is. Oh a szegény kis apróság ! 
Szegény csöppség !

Lázasan szalad az ajtóhoz és az ajtónál 
hallgatódzni kezd. A gyermek alszik, szépen, csen
desen, csak olykor szakítja meg hosszú lélegzet
vételeit az alig lecsillapodott sirás még fel-fel 
csukló zokogása.

Fossier asszony úgy érzi, hogy a nagy meg
indulás a torkát fojtogatja. Amidőn aztán épp 
ebben a pillanatban megérkezik a férje, a meg
indulás gátat tör, beáll az érzelmek válságának 
a reakciója és a kis Fossier asszony zokogva bo
rul meglepődött férjének karjaiba.

Fossier kétségbeesetten vezeti a pamlaghoz. 
Gyöngéden megnyugtatni igyekszik, — oh, milyen 
jól ért hozzá.

— Nos, mi a baj? Kérdi most a férje. Pa
naszold el, tubicám !

Lassanként az asszonyka magához tér, le
csillapul, s mint szivárvány a zivataros égen, fel
villan a mosolya is. Könnytől áztatott arcán sze
mei is felvidulnak, ám hirtelen rémes sikoly tör 
fel az ajkán :

— Jaj, Istenem I
— Mi az ? kérdi aggódó arccal Fossier.
Gyors szökkenéssel ott terem a tükörnél, és 

a tükör előtt kétségbeesve emeli égnek a karjait :
— Oh, hogy tönkre silányult a Francis re

mekművű frizurája.
A szegény Francis-frizura! Minden oda. rom- 

badőlt a legszebb éke a fodrászmüvészet szent 
oltárának. Valóságos katasztrófa történt !



— Lefülelt vadorzó. Polansky Kázmér 
sztárai birtokos f. hó 12-én a tulajdonát képező 
ordasfalvai erdőbe vadászni ment, a hol egy vad
orzóval találkozott. Polansky távozásra szólitotta 
a vadorzót, a minek ez vonatkozott eleget tenni. 
Csakhamar ott termett az erdőkerülő, a ki a vad
orzóra rálőtt, még pedig oly buzgón, hogy a 
megejtett vizsgálat során a vadorzó testében több 
mint 60 serétet találtak.

— Szinészvilág Nagymihályon. A ki pár 
nap óta bent járt az „Aranybika" kávéházában, 
ugyancsak nagy élénkséget tapasztalt, a hol olyan 
vendégeket látni, a kik nagy ritkán, legfeljebb 
évenként egyszer szoktak városunkban megfordulni. 
Thália fölesküdött bohém papjai ezek, részben a 
ZJo/rtAfly-társulat, részben pedig az e napokban a 
maga teljes egészében ide érkező B. Polgár Béla 
jónevii színtársulat tagjai közül valók. A papnők, 
primadonnák, soubrettek, kardalosnők stb. még vá
ratnak magukra, de már nem sokáig, mert a 
Dombayék távozása után B. Polgár Béla színtár
sulata — mely 40—50 tagból áll — városunkba 
érkezik s f. hó 25-én szombaton megkezdi műkö
dését az „Aranybika" szálló nagytermében. Rész
letes tudósítást jövő számunkban adunk.

— Kiss szerencséje nagy! Köztudomású, 
hogy a m. kir. osztálysorsjáték tervezete a legked
vezőbb nyerési esélyeket nyújtja. Nagy nyeremé
nyek mellett számos kisebb nyeremények vannak 
és különösen az, hogy a fele a kibocsájtott sors
jegyeknek — tehát minden második nyer, az 
oka, hogy a nagyközönség minden rétege kipró
bálja szerencséjét. Ezer és ezer ember lett ily utón 
szegényből gazdaggá. Az osztálysorsjáték legutóbb 
megjelent képes leírását érdeklődőknek ingyen és 
bérmentve küldjük meg. Az uj sorsjáték I. osztá
lyának húzása május 21. és 23-án lesz. Tegyen 
szerencsckisérletet és vásároljon sorsjegyet az elő
nyösen ismert Kiss bankházában (Budapest, Kos
suth Lajos-utca 13.) mert pontosan és lelkiismere
tesen szolgálja ki vevőit és mert Kiss szerencséje 
nagy >

Tánctanitás. Bleuer Pál oki. tánctanitó, 
tánctanitási idényét mostanában óhajtotta váro
sunkban az „Aranybika" szálloda nagytermében 
megkezdeni. Amennyiben azonban a jelzett termet 
az ide érkező színtársulat foglalta le, Bleuer a 
tánctanitást egy havi időtartamra elhalasztotta.

Megjutalmazott tanító. A zemplénvár
megyei magyar nyelvet terjesztő egyesület, a ma
gyar nyelv terjesztése körül tanúsított kiváló elő
menetel és buzgó munkálkodásért 100 kor. jutalmat 
adott Vázsonyi József laborcfői áll. isk. ig. tanítónak.

— És a bál, a sokat ígérő nagyszerű mu
latság. — Istenem ! Istenem ! Minden oda ! Min
den oda!

— De hát ne légy oly kétségbeesett, mondja 
a szeretetreméltó férj. Én majd megfésüllek. Biz- 
tositlak, én azt épp oly jól tudom, óh, milyen 
jól.

A szobában két székre terítve ott fekszik az 
estélyi toilette. Remek lilaselyem ruha, ibolya csok
rokkal díszítve. A férje frakkja meg az ágyon 
fekszik. Ki van készítve, a hímzett fehérnemű és 
a lakkcipő.

A kandallóban a tűz olyan kellemes mele
get áraszt. A lakáson olyan meghittség ömlik el. 
Fossier asszony leül a toilette tükör elé, és férje, 
ígéretét beváltandó, belefog a fésülésbe.

Kezébe veszi hosszú selymesszőke hajfona
tait. Oh milyen illatosak, milyen lágyak, milyen 
gyönyört ígérők. Vagy talán az ibolyacsokroknak 
az illata ömlik el a szoba levegőjében? Az utcá
ról behallatszik a kocsik robogása, melyek már a 
bál meghívott vendégeit repítik az alprefektushoz.

Az idő gyorsan iramlik. A gyertyák fényé
ben úszó teremben már bizonyára ott fogadják 
vendégeiket az alprefektus és a felesége, a hege
dűket hangolják, a négyesekhez rendezkednek a 
párok, mindezt igy látja a kis Eossierné és ajká
ról sürgető szó tör elő:

— De siessen jobban, uram! Siessen!
De a férjnek a dolga cseppet sem látszik 

sietősnek. Ráhajlik bájos kis felesége vállaira és 
olvasni próbál annak ragyogó szemeiből, mig 
végre félénk hangon, suttogva e kérdést intézi 
hozzá :

— Hát olyan nagyon nagy kedved van a 
bálba menni ?

Az asszonyka csoda-fehér válfajról lecsúszik 
a fésülőköpeny és odasimulva férjéhez, szerelmes 
szavakkal bizonyítgatja:

— Nem, édesem ! Maradjunk itthon !

Legnagyobb, legváltozatosabb, legel- ; 
terjedtebb. Ez a három jelző könnyű kitalálni 

a Pesti Hírlapra vonatkozik, mely legnagyobb 
terjedelemben, legváltozatosabb tartalommal jele
nik meg s épen azért a legelterjedtebb napilap. 
Politikája radikális magyar nemzeti politika s el
vei hirdetésében kormánytól és pártoktól teljesen 
független. De hiszen három évtized óta tudja már 
ezt a nagyma. ar olvasóközönség s épen azért 
eleg lesz csak annak jelzésére szorítkoznunk, hogy 
az uj évnegyedben két nagyon érdekfeszitő regény 
fog a Pesti I Űrlapban megjelenni ; sport- és sakk
rovata lehetőleg még bővebb lesz, távirati tudósí
tásokkal egymásután három nagy nemzetközi sakk
versenyről ; az Esti levelek, Szerkesztői üzenetek. 
Kis komédiák és Vegyesek rovata régi kedvence 
az olvasóközönségnek és fő vonzóereje a lapnak. 
Aki egész éven át előfizetője a lapnak, ha csak 
negyedévenkint vagy havonkint fizet is elő, szá
mot tarthat a Pesti Hírlap nagy képes naptárára 
(karácsonyi ajándékul) és kedvezményes áron ren
delheti meg a Divat-Szalon cimü kitűnő divatla
pot. A Pesti Hírlap előfizetési ára negyedévre 7 
korona, 2 hóra 4 korona 80 fillér, egy hóra 2 
korona 40 fillér. A Divat-Szalonnal együtt ne
gyedévre 9 korona. A kiadóhivatal címe : Buda
pest, V., Váci-körűt 78.

— A magyar újságírás szenzációi ! A 
a magyar közönség legkedvesebb lapja ! A 48-as 
eszmény és a magyar nemzeti törekvések egye- 
len hü és kérlelhetetlen szószólója. Főszerkesztő : 
Braun Sándor. Főmunkatárs: Lengyel Zoltán. 
Naponkint 125.000 példány ! Egy szám 2 krajcár. 
A Nap előfizetési ára: Egész évre 16 K, félévre 
8 K. negyedévre 4 K. egy hónapra I K 40 fill.

A betegségek elleni harcban a világ leg
kiválóbb orvosai 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 és hatékony gyógyító 
módszert alkalmaz, amelyért már a külföld is 
méltó elismerésben részesítette. Ez orvos l)r. Szabó 
Sándor Budapest, V.. Alkotmány-utca 5 ; ki kész
séggel nyújt felvilágosítást mindazoknak, kik gyó
gyító módszere segélyével e súlyos bajtól szaba
dulni óhajtanak.

Fidibusz ! A legkitűnőbb magyar élclap. 
Páratlan népszerűség! Remek szöveg, pompás ké
pek ! Mesésen olcsó! Egy szám 5 krajcár. A Fi
dibusz előfizetési ára: Egész évre 6 K. félévre 3 
K, negyedévre I K 50 fill., egy hónapra 50 fill. 
Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Rökk 
Szilárd-utca 9.

•1 koronát takarít meg mindenki, aki <>l-
1 VJ 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 !

Naponta friss vaj és liptai juhturó kap
ható Gyurótsik Testvéreknél Sulyovszky-utca.

Művészi képes levelezo-lapok nagy választék 
bán kaphatok Landesman B. könyvkereskedésében.

F«I»Ióh »xerke«z.t.i: Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatalt milvazati' Lándai József.

•• Eladó ház. ••
A Rákóczi-utcza 7. számit ház. a hozzá

való telekkel együtt, szabad kézből azonnal 
eladó. Hirkó Mihály, háztulajdonos.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló szer ~ " .

' puha padló számára. 
Keil-féie viaszkenöcs kemény padló szamára. 
Keil-fele fehér ..GLASUR fénymáz 90 fillér. 
Keil-féle arany-fenymáz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szah>. .alap-festék minden szinben.

Mindenkor kaphatók :
Mór czégnél Nagymihályon.

IZSÓ IZIDOR 
rövid-, norinbergi- is füszerkrreskedése 

Nagymihály., Kossuth Ltajos-utea 44.

Van szerencséin a n. é. közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy Nagymihályon. 
Kossuth Lajos-utcza 44. szám alatt (az 
izr. templommal szembeni egy a mai kor 
igényeinek mindenben megfelelő 

Förid-, íioFinbeFgi- és 
■ iüszcF-kcFcskcdést t 
nyitottam, ahol minden e szakba vágó áruk
kal, úgy nagybani mint kicsinybeni eláru- 
sitásra a t. közönség rendelkezésére állok.

Főtörekvésem leend nagyrabecsült ve
vőimet minden tekintetben kielégíteni és 
midőn még pontos és lelkiismeretes kiszol
gálásomról eleve is biztosítom, magamat a 
n. é. közönség b. pártfogásába ajánlva, 
vagyok kiváló tisztelettel

Izsó Izidor.

Bérbeadó lakás.
A Kossuth Lajos-utca 40. szám alatti 

házban egy 3 szobából álló lakás azonnal 
bérbe adó. Bővebbet Grünfeld Mór fűszer
üzletében.

Hándler Miksa***
Cfc Cfc * & * NAGYMIHÁLY.

A tavaszi idény beálltával szives tudo
mására hozom a n. é. vevőközönségnek, 
hogy raktáramat a legújabb tavaszi áru
cikkekkel a szokottnál dúsabb válasz
tékban - rendeztem be.

Különös figyelmet érdemel 

czipő raktáram 
a mennyiben sikerült hazánk legnagyobb 
czipőgyárainak u. m.: Kobrák, Friedman 
és Lichtman hírneves budapesti cégek kéz
zel dolgozott, legjobb készítményeinek fő
raktárát férfi-, női- és gyermekezipókben 
megnyernem.

Dús választékban vannak raktáron: a 
legdivatosabb bel- és külföldi gyártmányú 
férfi-kalapok, nyakkendők, fehérnemű, 
harisnya, díszműáru, fiu-ruhák, férfi fel
öltők, mellények, sport- és piperecikkek.

Egyedüli raktár valódi francia gyárt
mányú. felíilmúlhatlan minőségű bőr- és

HtT szarvasbőr keztyükben.

Takarékpénztár minden családban.

.Takarékkosságra az embert mar 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 összegyüjthctők, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s így 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.
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IOmAGYARORSZAGI KÖZPONT: 

SFETERNIT MÜVEK 
FHATSCHEK LAJOS 
|j BUDAPEST, andrássy-út33.

Brügler Lajos Nagymihály.
Elvállal úgy helyben, mint vidéken, mindennemű épületek es temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

ALACCSi- i. GOZTÉGLAGVAR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ.

Homlokzattégla, dtatégla. fagontégia, 
ék- és kéménytégla, cserépzsindely 

HORNYOS TETÖCSERÉP 
alagcsö. burkolatlapok gyártása.

Egész homlokzatoknak terv szerint való 
kivitele. — Teljes tetőfedések eszközlése.

Távirati cím: Gőztéglagyúr Beregszász

I

*2
2

EDELSTEIN és TÁRSA
• •••••• FÉRFI RUHA KÉSZÍTŐK • •••••• 
Finom-posztó és gyapju-áru raktár Hogymihályon.

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angolruhaszövetekbeq.

Ajánlja magát mindennemű 

polgári, katonai és papi 
== RUHÁK s 
elkészitésére, magyar, franczia, angol és 

német divat szerint,

Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól feljebb.

& 2W Megrendelések a legrövidebb ífc 
V idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Beregszász, a postabélyeg kelte.

szegény és gazdag épittetőkhöz egyaránt

A legkitűnőbb tetófedöanyag manap

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

vályogfal elég erős nekie.
Az a tetőszék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
A 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.
A fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen feszegetni, és a bádog el

lenében azzal az előny nyel bir. hogy nem veszi fel oly hirtelen a meleget, úgy, hogy 
a bádogtetönek 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.

?! tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a hornyos tetöcserép 
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/.ö urakat, világosítanak föl a szegényebb gazdákat 
saját érdekükben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fal kivétel nélkül és al
kalmazásával nem áll elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fel falu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

Kiváló tisztelettel

KONTMANÓ
Mintát kívánatra szívesen küldök. alagcsö- és góztéglagyára BEREGSZÁSZ.

Képviselő, viszont el árusító kerestetik Nagymihályon fakereskedő, 
építési vállalkozó, vagy építőmester személyében.

2O°|o árengedmény!
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 fiiggö-lámpákban. 
majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben. 

GOLDSTEIN ADOLF 
üveg-, porccilán- és díszműáru-üzlete Nagymihály.

Beton-ipar vállalat.
Van szerencsém a n. é. közönség b. 

tudomására hozni, hogy Nagymihályban, 
a vasút állomás közelében 

beton-ipar vállalatot 
létesítettem. Készítem az eddig legjobb
nak bizonyult beton-kútcsöveket, melyek
ben a víz állandóan kristálytiszta marad, 
továbbá : beton hídátereszeket, beton vá
lyúkat, beton jászlakat, kémény fedlapo- 
kat, csatorna lefolyókat, kerités oszlo
pokat, cémentlapokat, valamint az összes 
beton-iparhoz tartozó munkákat.
• Betonirozások olcsómkészittetnek. £ 
Beton kútcsövcket részletfizetésre is eladok, 
l-rendü cément állandóan gyári áron kapható.

A n. é. közönséget a vállalat részéről 
mindenkori pontos és előzékeny kiszolgá
lásról biztosítva, maradok

kiváló tisztelettel

Deutsch Márton.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


