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A d i j n o k o k.

A ranglétra legalacsonyabb fokán ál
lanak a dijnokok. Övék a legkisebb hivatal, 
a legutolsó jövedelem, ennélfogva tehát 
természetes, hogy ók végzik a legnagyobb 
munkát. Kérdezzünk meg bármely hiva
talfőnököt, hogy mi a véleménye a dijno- 
kokról s nyomorúságukról. Mind azt fogja 
mondani, hogy a dijnok éppen olyan nél
külözhetetlen munkaerő a hivatalban, mint 
a kinevezett tisztviselő, vagy akár a hiva
tal vezetője. Amint a mérnök és a gyár
vezető egy vasszeget sem tudna produ
kálni a munkás nélkül, azonképpen meddő 
lenne minden hivatalnak a munkája, ha 
nem dolgozna benne körmeszakadtáig a 
szegény dijnok. Túlnyomó részt iskoláik
ban félben maradt, de intelligens emberek 
a dijnokok, akik a gyakorlat utján egy
kettőre elsajátítják azt a hivatalos tényke
dést, melyet a kinevezett, rendszeresített 
hivatalnokok vezetnek s nemcsak, hogy 
elsajátítják feljebbvalóik munkáját, de el is 
végzik azt.

Közmondásossá vált a dijnok nyomo
rúsága. Ma is még állami hivatal több a 
soknál, ahol a dijnok kezdő fizetése 48 
kemény korona s e kezdő fizetés mellett 
maradhat, ha nincs protekciója akár 20 
esztendőn keresztül is. Tudjuk mindannyian, 
hogy a Sanyarú Vendel nem túlzott, köl
tött alak, sőt gyakran nagyobb a dijnok 
nyomorúsága, mint amilyenről a szegény 
Sanyarú Vendel panaszkodik a Borsszem 
Jankóban. Sanyarú Vendel kedélylyel s

TARCZA.
Eszedbe jutok méff!

Hasztalan a kérés, dalaim sem szólnak, 
Szivedre hatása nincs szerelmes szómnak. 
Rimánkodva, sírva mért járnék utánad ? . . . 
Előbb-utóbb majd csak elpusztít a bánat.

Elmondottam százszor, esküdtem is rája, 
Ha az én szivemnek tied lenne párja, 
E hatalmas tekén, sőt ott fenn az égben. 
Lehetett boldogabb valaki, nagy régen.

De te hallgatsz mélyen, ajkad nem nyíl szóra, 
Ha meg elgondolom, nem is tehetsz róla.
Lelked másért hévül, szived másért dobban, 
Szereted is, látom, napról-napra jobban.

Külömb legény nálam, tudja mi a kóta, 
Nyomja is a zsebét pár ezer banknóta.
S ha úgy cigány előtt táncra perdül lába, 
Száz égő szem tekint innen-onnan rája.

Szava ? . . . bűvös, bájos, de üres a lelke. 
Nem pótolja azt ki, öt-hat egész telke. 
Azért, hogy ruhája első úri módi, 
Ott setteng körülte az uzsorás Kóbi.

Sallangos paripa; cifra kocsi, szerszám, 
Utolsó volt mar a bagosi kúrián.
Az a nehány bankó ? . . . Tán a telkek ára, 
De Kóbi mosolyog, nem lesz neki kára.

Ma még ha fogy a bor. hoznak újat újra*,
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humorral fogja fel a maga nyomorúságát, 
de nem úgy az igazi dijnok, akiben nem 
támad más érzés, csak keserűség és gyű
lölet, amikot látja, hogy ő végzi a fizikai
lag legnehezebb munkát s ezért koplalnia 
kell, inig azoknak, akikre a munka köny- 
nyebb része jutott, a kinevezett segédtiszt
viselők hozzá képest jólétben élnek.

Nem csoda, ha a kor szociális áram
lása magával ragadta a dijnokokat is. Ide 
s tova egy évtizede, hogy szervezkedtek 
helyzetük javítása érdekében. A fővárosi 
dijnokok nagy része már a szociáldemok
rácia karjai közé vetette magát, ami érzé
keny veszteségét jelenti a magyar intelli
genciának. De dicséretére legyen mondva 
a magyar dijnokoknak, hogy óriási több
ségük hű maradt a hazafias érzéshez, hasz
talan csábították őket a nemzetköziek ke
csegtető ígéretekkel, nem ültek fel nekik, 
megmaradtak jó magyar hazafiaknak, vár
ták békés türelemmel, hogy segítsen rajtuk 
a haza, amelyhez hűek maradtak cudar 
nélkülözéseik közepette.

Sok esztendei keserves várakozás után 
végre megkapták türelmük és hazafiassá
guk jutalmát. A minisztertanács legutóbb 
hozzájárult Wekerle Sándor pénzügyminis- 
ter azon javaslatához, amely szerint körül
belül 50 százalékkal emelik fel az állami 
dijnokok napidiját.

Örömmel üdvözlik azt a fizetéseme
lést nemcsak a dijnokok, hanem az egész 
magyar társadalom, amely pedig meleg 
részvéttel és méltányolással van a dijno
kok és munkájuk iránt.

Siró hegedűnek szakadhat a húrja,
De a barna fiuk összesúgnak néha,
„Hej rég' is volt tele búzával a véka !“

Most még vig a legény, aranyos jó kedve 
Úgy ragad magával erős láncba verve, 
De a mire majdan, megújul a tavasz, 
Megtudja a szived, mi is volt az igaz.

Ne liigyj a szavának, szakgasd szét a láncát. 
I'clejtsd el a formás áthevitő táncát . . .
Ha nem volna atyád ezer holdnak ura, 
Nem törne utánad derűre-borura.

Hej csakhogy megkopott a nemesi címer. 
Aranyozni kell azt, aztán ki mer, az nyer. 
Es te meg azt hiszed édes tubarózsám, 
Soha nem volt tüske, nem is lesz a rózsán ?...

Erdőn, mezőn, réten, csupa virág terem. 
Kelyheihen illat s a szívben szerelem.
Álmodsz édes álmot, hogy mig lesz e világ 
A bánat felhője soha se borul rád ? . . .

Álmodd, hogy az erdő csupa madárének. 
Mézet gyüjtnek mind a szerte járó méhek, 
Szomorú temetőn, elhagyatott síron,
Nem fonnyad a virág, nincsen hervadt szirom I

Nem járok utánad, nem verem a mellem, 
Tied volt kezdettől, az is marad lelkem. 
De ha valamikor felhős lesz a nagy ég, 
Az eldobott kedves, majd eszedbe jut még.

Szondy István.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyiluéi 

díjak küldendők ;
Unduman B kftnyvn

Most már nincsen más hátra, mint
hogy a törvényhatóságoknál, városoknál 
s községeknél alkalmazott dijnokok fizeté
sét is emeljék fel, legalább is úgy ahogy 
az államiakét.

Kétség nem fér hozzá, hogy a képvi
selőház szívesen megszavazza Wekerle ja
vaslatát s ezzel vége szakad a dijnoknyo- 
moruságnak, amely oly kirívóan bizonyí
totta, hogy a magyar szellemi proletáriátus 
helyzete sokkal rosszabb a munkásokénál.

Az áll. el. iskola gyermekelőadása.

A nagymihályi állami elemi iskola szombaton 
f. hó 2-án az „Aranybika" szálloda nagytermében 
szegény tanulók felsegélyezésére sikerült gyermek
előadást rendezett. A műsor első pontja volt 
Kreutzer Konrád „Lágyan cseng az est harangszó" 
cimü dala az „Éji szállás Granadában" cimü dal
műből, melyet négy szólamu vegyeskarban az is
kolai tanulók énekeltek el Klain Sándor tanító 
karnagy avatott dirigálása mellett. Második pont
ként szerepelt egy magyar egyveleg, melyet ugyan
csak a tanulók három szólamú vegyeskarban éne
keltek el. Ezután következett Tordai Grail Erzsi 
a „Virágálom" cimü három felvonásos allegorikus 
játék, melyet az iskolai Icánynövendékek közül 
tizennégyen játszottak. A szereplő leánykák mind
egyike egy-egy virágot jelképezett s az első felvo
nás egy kertben játszik, melyben a virágok festői 
csoportban, mintha a földhöz volnának kötve, fél
álomban szenderegnek. A virágok közül többen 
fájdalmasan felsóhajtanak s ekkor a Virágtündér 
(Miskovics Mariska) kérdésére a Rózsa (Eeldman 
Irén) megszólal, hogy egy tarka hernyó járt kö
zöttük, mindenikükhöz hozzá csúszott s szirmaik 
közé azt suttogta, hogy mindig egy helyen élni, 
gyötrelem lehet s „úgy élni, mint az embereknek" 
nekiek is úgy kellene s halkan a fülébe súgta a

Ébredés.
Mikor a vonat megállt a kis tiroli állomá

son, a két ferencrendi szerzetes abbahagyta az 
imádkozást s bosszúsan néztek össze, amikor a 
kalauz kinyitotta a kocsi ajtaját.

Karcsú, egészen fiatal lány volt az uj úti- 
társ. Divatját múlta, formátlan szabású utiruhá- 
ban, kopott szalmakalappal a fején. Első pillanat
ban meglátszott rajta, hogy egyike azon számos 
szürke kis pillangóknak, akik bele keveredni kény
telenek a rohanó emberáradat kavargó forgata
gába, a kenyér utáni küzdelembe. A leány leült 
a sarokba és kinézett az ablakon.

Az erdőkboritotta zöld hegyek, az apró fal
vak szédítő sebességgel tűntek fel, hogy a másik 
pillanatban újból eltűnjenek s a lány arca lassan
kiüt mind komorabbá vált és nagy csöppek szi
várogtak elő barna szeméből.

Elfordult az ablaktól s könyvet vett elő, ol
vasni próbált. De csak lapozgatott benne, nem 
érdekelte és végre unottan félre dobta. Amint újra 
felpillantott, tekintete találkozott a szemben ülő 
szerzetes hideg, kék szemével.

A leány meglepődve nézte a pap klasszikus, 
tökéletes szépségű arcát. Gyöngéd, finom voná
sainak összhangját csupán az ajkai között húzódó 
barázda bontotta meg s elrejtett bánatról tanús
kodott.

Mikor a leány ráemelte tiszta kék szemeit, 

Lapunk mai azáma 4 oldalra teljed.



Rózsának, hogy ő, a Rózsa, királyné lenne mind 
között. A virágok karban zengik, hogy nem öröm 
igy életük s úgy szeretnének a földön élni, mint 
az emberek, mire a Virágtündér kiadja a jelszót, 
hogy legyen meg hát az akaratuk, s éljék át az 
életet. A virágok erre megszólalnak, hogy a vá
gyuk már nyugtot úgy se hagy, akkor hát álom
ért könyörögnek a Virágtündérhez. Ez pedig a 
virágok felett fátylát ellebenti s azok rendre el
alusznak. Ezzel végződik az első felvonás.

A második felvonásban a virágok mind da
lolnak, táncolnak s örvendeznek, hogy már nem 
köti őket a gyökér s járhatnak, kelhetnek. Ekkor 
a virágok elhatározzák, hogy királyt választanak. 
A fejedelemségre két aspiráns jelentkezik, u. m. a 
Bazsarózsa (Landesman Rózsii és a Tulipán (Kecs- 
keméthy Józsa) s a trón megszerzése körül erős 
harcot vívnak, sőt a virág-polgártársak között el
keseredett korteskedést visznek végbe, miglen meg
jelenik közöttük a Rózsa s fájdalommal constatálja, 
hogy hónukban megbomlott a béke s abban az 
életben, a mit egy más világon éltek, gyűlöletet, 
irigységet nem ismertek s bár némán, de igazán 
szerettek s boldog rabok voltak, ő vágyik tehát 
vissza abba a hazába, .nem ember-, csak virág- 
szivnek lenne ott királya.” A tulipán s a bazsa
rózsa mint riválisok irigylik ezt tőle, előrántják 
tőrüket s a Rózsa szivébe szúrják, úgy hogy szi
vén találják. Ezzel végződik a második felvonás.

A harmadik felvonásban a virágok ugyan
abban a helyzetben vannak, a melyben az első 
felvonás végén elaludtak, a kivégzett Rózsa pedig 
beismeri a Virágtündér előtt, hogy minden úgy 
történt, a hogy megjósolta. „Oh mily igaz, az 
emberélet való boldogságot nem ád !“ kiált föl s 
„vágytok-e még emberlétre ?“ kérdi a tündér, 
„nem, nem! — boldogabb a virág!" szólalnak 
meg a virágok mind.

A darabot a szereplők valamennyien kitü
nően játszották s gyönyörűség volt szemlélni a 
fennakadás nélküli előadó képességét s a tiszta 
csengésű magyar nyelvezetét a fiatal iskolás-leá
nyoknak. A kik betanították őket, derekas mun
kát végeztek s itt feljegyezzük, hogy a betanítás 
és a rendezésért a dicsőség és elismerés pálmája 
elsősorban Tholvay Jolán óvónőt, mellette pedig 
Kassay Farkas Emma. Dezső Sarolta és Gosz- 
főnyi Mariska tanítónőket illeti, a kiket a felvo
nások végén a szorongásig megtelt nézőtér sűrű 
tapssal szólított a lámpák elé. Az énekek praecis 
betanítása Klain Sándor tanító érdeme.

A szereplők közül első helyen említendő 
Feldman Irén (Rózsa), a ki korához képest nagy 
tehetségről tett tanúságot, utána Miskovics Ma
riska (Virágtündér), Kecskeméthy Józsii (Tulipán), 
Landesman Rózsi (Bazsarózsa . Reich Anna (Re
zeda) és Stern Irén (Liliom) tűntek ki a játékban.

a fiatal pap mélyen elpirult. Egy pillantást vetett I 
mellette szundikáló társára, aztán imádkozni kez
dett. Nemes arcvonásai kisimultak, a keserű vo
nás eltűnt ajkai körül s olyan volt áhitatos moz
dulatlanságában, mint valami művész kéz faragta ; 
fenséges szobor.

A lány nem birtaszemeit levenni róla, mintha 
megbiivölték volna, egyre csak a pap kristályos, 
csillogó tekintetén nyugodott.

Lelkében valami homályos sejtelem azt súgta, 
hogy amit tesz, az nem helyes, de azért egyre 
csak akarat nélkül engedte át magát a varázsnak. 
A pap érezte magán az átható tekintetet, homlo
kát haragosan összeráncolta, arca égett az elfoj
tott haragtól.

Percekig küzdött magával, végre felnézett 
könyvéből s tekintetével haragosan útasitotta rendre 
a leányt.

Mintha álomból rázták volna föl, hirtelen 
összerezzent a leány s szégyenlősen, a tetten ért 
a tolvaj remegésével sütötte le a szemét. Elpirult 
szőke haja tövéig, szégyenét, zavarát palástolni 
akarta s kinézett.

A nap már lebukott a hegyek mögé s az 
egész tájra valami sajátságos lilás fény borult.

Messze jártak, az ismerős hegyek mind el
maradoztak, az apró falvak helyett csúnya, ma
gas gyárkémények meredtek az ég felé s a lány, 
amint elnézte a füsttől szennyes fellegeket, úgy 
érezte, mintha valami hiányzana a leikéből.

Egyik kanyarulatnál újra föltűnt a nap óriási 

Különösen Landesman Rózsi keltett nagy derült
séget temperamentumos játékával, midőn a Tuli
pánnál szemben a virág-fejedelemségért verseny
zett ; a közönség nyílt színen zajos tapssal tün
tette ki. Kiegészítették a sikert Eichenbaum Ilona 
(Viola). Kalla Anna (Rozmarin), Kolonay Mariska 
(Pipacs), Miskovics Aranka (Gyöngyvirág). Junó 
Anna (Orgona). Antonyi Gizella (Ibolya). Moczák 
Anna (Szegfű) és Sarudy Irén (Nefelejts).

Az előadás érdekességét fokozta, hogy a szín
pad különböző szinü villamos reflektorokkal volt 
ellátva, s valóban gyönyörű látványt nyújtott, a 
hogy a szereplőket a reflektorok megvilágították.

Az előadást tánc követte, a melyből külö
nösen a kis szereplők vették ki a részüket.

ez.

VEGYES HÍREK.
Hlvatalvizsgálat. Fornszek Béla a sátor

aljaújhelyi kir. törvényszék elnöke ma városunkba 
érkezett a kir. járásbíróság ügykezelésének meg
vizsgálása céljából. Az elnök három napig marad 
városunkban.

Egyházi kinevezés. Kun Bertalan, a 
tiszáninneni ref. egyházkerület püspöki fenható- 
sága alatt álló hontonnai missziói egyház lelké
szévé böszörményi Sándort, az újhelyi ref. egy
ház segédlelkészét nevezte ki.

Gróf Széchényi László birtokvásárlása. 
Gróf Széchényi László és neje Vanderbilt Gladys 
800.000 koronáért megvették a remetevasgyári bir
tokot és a hozzá tartozó erdőségeket gróf Károlyi 
Imre eddigi tulajdonostól. A grófi pár a vétel 
előtt két napig tartózkodott Felsőremetén, hol a 
festői vidék rendkívül megnyerte tetszésüket.

A helybeli vasuti állomás villanyvilá
gítása. Számtalanszor szóvá tettük lapunkban, 
hogy az éjjel ide érkező utazó közönség mily tor
túrának van kitéve az állomás s a hozzá vezető 
ut kellő meg nem világítása miatt. A város ez 
ügyben kérvényt intézett a kereskedelmi minisz
terhez, a kinek Czibur Bertalan országgyűlési kép
viselőnk adta át a kérvényt, a mely kedvező elin
tézést nyert, úgy hogy a hálózat építési munká
latai immár meg is kezdődtek.

Szerencsétlenül járt katona. Csatári 
Sándor tiszaadonyi születésű 22 éves Turjaremetén 
állomásozó ménes-katona f. hó 4-én az országos 
vásár alkalmával bejött Nagymihályba lóháton. 
Itt felöntött a garatra s hazament, közben berú
gott állapotban leesett a lóról s súlyosan megse
besült. A vásárra ha/amenők felszedték a szeren
csétlen katonát, a kit beszállítottak a nagymihályi 
közkórházba, a hol miután esés közben eltörött a 
nyakcsigolyája, egy óra múlva kiszenvedett. Az 
ügy megvizsgálása végett megjelent városunkban 

vörös korongja, búcsúzó sugarai betévedtek a kupé 
ablakán s megpihentek a lány lialavány arcán.

A fiatal szerzetes mintha megbánta volna, 
hogy rideg tekintetével zavarba hozta a lányt, 
rápillantott szelíden, engesztelőén. Az imakönyv 
nyitva hevert az ölében s most már ő nézte ön
feledten a leányt. Elfelejtkezett egy percre, kettőre 
mindenről, csak azt érezte, hogy ifjú lelke magá
val ragadja abba a tiltott, ismeretlen világba.

Nézte a leányt s látta, hogy fiatal és üde, 
a haja szőke és selymes s az ajka piros, édes. 
Nézte és észrevette, hogy szép, érezte, hogy sze
retné azt a nedves piros ajkat hosszasan, soká 
csókolni. Eddig ismeretlen kéjes érzés remegtette 
meg a lelkét. Megkívánta az életet, a szép, fiatal 
nőt, ifjúsága minden erejével.

Az imakönyv lecsúszott az öléből. Lehajlott 
érte, felvette és közömbösen félre tette. Nem imád 
kozott. . .

Este lett. A vonat lihegve, rohanva nyelte a 
sötétséget s vitte, röpitette őket a nagyváros felé. 
A lány összeszedte kis holmiját és menni készült. 
Mikor ott állott a lármás pályaudvaron, a vonat 
mellett, még egyszer visszanézett. A kupében fél
homály volt, de a lány jól látta azt a két égő 
szemet, azt a klaszszikus szép arcot, szive össze
szorult és szemébe köny szökött.

... A vonat lassan, lomhán indult neki a 
végtelen sötétségnek, a lány pedig szomorúan for
dult meg. hogy elinduljon, neki vágjon a világ
nak, magános utón, egyedül. . .

Sandtner tiszthelyettes, a ki értesítette az esetről 
a boldogtalan katonának Tiszaadonyon lakó szü
lőit. A holttestet a szülök hazavitették Tiszaadonyba.

Az Ipartestület országgyűlési képvi
selőnknél. A nagymihályi ált. ipartestület e na
pokban Kolozsváry Ödön elnök vezetésével kül- 
döttségileg tisztelgett Czibur Bertalan országgyű
lési képviselőnknél, a kinek az uj adó-törvényja
vaslatra vonatkozólag egy memorandumot nyúj
tott át. Czibur Bertalan szívesen fogadta a kül
döttséget s megígérte, hogy a javaslat tárgyalása 
alkalmával mindent el fog követni az irányban, 
hogy a kisiparosok érdekei védelmet leljenek.

Laborczszög átcsatolása. Zemplénvár- 
megye törvényhatósági bizottsága a f. hó 1-én 
megtartott közgyűlésében Ungvármegyeátirata foly
tán hozzájárult Laborcszögnek Zemplénvármegyé- 
hez leendő átcsatolásához és a további intézkedés 
céljából a belügyiminiszterhez irt fel.

— Keresztelési ünnepély Sztáray grófnál. 
Sztáray Sándor gróf orsz. képviselő és neje új
szülött leány-gyermekének keresztelési ünnepélye 
f. hó 3-án vasárnap tartatott meg a grófi család 
házi kápolnájában. Mint keresztszülök, Czebrian 
grófné és Vécsey László báró szerepeltek. Az ün
nepi szertartást Oppitz Sándor róm. katli. plébá
nos végezte, a mely után a grófi család házánál 
ebéd volt, melyen többen voltak jelen. A kis com- 
tesse a keresztségben Magda nevet nyert.

Adókivető bizottság városunkban. 
Május hó közepe felé megkezdődnek vármegyénk 
területén a Ill-oszt. kereseti adónak kivetési tár
gyalásai. Az érdekelt adójokat megfelelő módon 
fogják minden adóhivatal székhelyén értesíteni a 
határnapról, melyen adójuk tárgyalás alá kerül. A 
nagymihályi kir. adóhivatali kerületben az adó
kivető bizottság tagjainak névsora a következő: 
Elnök : Fröhlich Gyula, alelnök : Widder Samu, 
tagok: Bucsinszky Lajos, Tolvay Imre, Bartus 
Boldizsár, póttagok : Barnai Andor. Rontsinszky 
Ágoston, Widder Andor, Dr. Bucsinszky Mihály. 
Előadó : Székely József kir. pénzügyi s. titkár.

A málezai jegyzőválasztás ellen bea
dott felebbezést május hó elsején vette bírálat alá 
a törvényhatósági bizottság. A tiszti ügyész ja
vaslata értelmében a közgyűlés a felebbezésben 
panaszolt cselekményekre elrendelte a vizsgálatot 
és fegyelmit rendelt el Kovács Pál jegyző ellen 
is és öt hivatalától felfüggesztette. A vizsgálat 
inegejtésével bajusz Andor főszolgabíró lett meg
bízva, ki Kovács Pált hivatalától felfüggesztette és 
helyetteséül Simcsik Nándor abarai körjegyzőt 
rendelte ki.

Kitüntetett úrnő Ó Felsége a király 
Teich Zsigmondné szül. Thoman Antóniának, a 
sátoraljaújhelyi izr. nöegyesület el nők nőjének a 
közjótékonyság terén szerzett érdemei elismeré
séül az arany érdemkeresztet adományozta.

Esküvő. Fenyvesi Miksa nagymihályi la
kos f. hó 19-én esküszik örök hűséget Rosejiblilth 
Kelén kisasszonynak Csapon.

Érdekes lelet. Málczán Sztaskó Mihály 
parasztgazda uj házat építtet a telkén. A funda
mentum ásása közben e héten egy két liternyi 
nagyságú cserépkorsót találtak, a melyből ezüst 
és arany pénzek gurultak ki. Az érdekes pénzda
rabokat az ott dolgozó kőművesek és az oda se
reglett kiváncsi tömeg nagyobbrészt szétkapkodta, 
mindazonáltal a helyszínén megjelent csendőrség
nek sikerült 345 drb. kisebb-nagyobb fajtájú ezüst 
tallért és 3 drb. aranyat jogtalan birtokosaitól el
kobozni s beszállították azokat a nagymihályi kir. 
járásbírósághoz. Az ezüst pénzek I. Lipót, lll-ik 
Károly és Mária Terézia korából valók. Az arany
pénzek az 1738. 1742. és 1743-iki évekből valók, 
Mária Terézia uralkodása idejéből. Szép tiszta 
nyomású pénz s érdekes, hogy nyoma sem lát
szik rajta annak, hogy a szabad levegőt oly so
káig nélkülözte. A pénzt beszállítják a körmöcz- 
bányai pénzverdébe.

A vihar áldozatai Pazdlcson. Majdnem 
két emberélet esett áldozatul annak a nagy vihar
nak, amely f. évi május hó 6-án esti 6 órakor kö
zel 3 órán át elementáris erővel dühöngött Paz- 
dics község fölött. A község körül lévő dombok
ról oly nagy tömegekben hömpölygőt! alá az 
esővíz, hogy keresztülcsapott a mély árkokon és 
vad erővel zuhogott a falu utcáin végig. A falu 



lakosai, akik növekvő izgalommal szemlélték a 
jeges-eső garázdálkodását, egyszerre segélykiáltá
sokra lettek figyelmessé. A hang irányába indulva 
látták, hogy a sebesen rohanó ár két tehetetlenül 
vergődő alakot ragad magával. Az egyik volt Jas- 
kané Circa Anna, nemcsak a községnek, ha
nem a környéknek is elismert szépsége, a másik 
pedig egy más vidékbeli koldus. A két szerencsét
len — az egyik verzió szerint — úgy került az 
árok hullámaiba, hogy közös elhatározással bele
vetették magukat, mert — bár olthatatlan szere- 
relemmel szerették egymást - mégsem lehettek 
egymáséi. Ezt a föltevést megerősíti az a kö
rülmény, hogy röviddel azelőtt karonfogva látták 
őket haladni. Azonban nem lehetetlen az sem, 
hogy a szerelem ismert vakító hatása folytán nem 
látták a hidat, amely a széles árkon átvezet. Az 
elősiető lakosok közül Molnár Gyula áll. tanító 
gyors elhatározással utánuk vetette magát és si
került kimentenie a férfit. A nőt azonban ellen- 
álhatatlanul ragadták magukkal a hullámok és 
elborították, úgy, hogy csak a haja látszott ki. 
Végre a Lipovec folyócskába érve a viz felszínre 
vetette és ekkor Ropovics Pál kocsis, Láng Ármin 
és Moskovics Artliur lelkesítő szavainak hatása 
alatt saját élete kockáztatásával ragadta ki a hul
lámok karjaiból a fuldokló asszonyt. A falu la
kossága lelkesen megéljenezte a derék életmen
tőket.

Tűz a grófi kastélyban Folyó hó 6-án 
szerdán este 11 óra után nagy tüzilárma zavarta 
meg az éjjeli nyugodalmat. A grófi kastélynak a 
Kossuth Lajos utcára néző része ismeretlen okok
ból kigyulladt. A tűzoltóság jó későn kivonult s 
igy a jó Isten sietett segítségére a grófi kastély
nak s egy zuhogó záporesőt küldött le a magas- 
ságos mennyekből. Az eső természetesen kiváló 
szolgálatot teljesített s az időközben megérkezett 
tűzoltóságnak sikerült a tüzet lokalizáni, azonban 
a tűzhöz kivonult kiváncsi közönség, köztük Thália 
itt időző bájos papnői csurom vizzé ázott. A tűz
nél sebesülés is történt, amennyiben a Csillag 
szálló portása a mentési munkálatok közben sú
lyosan megsérült. A kastély főrészének megmen
tése főleg azon körülménynek köszönhető, hogy 
annak tetőzete Eternit-palával van fedve.

Köszönetnyilvánítás. A nagymihályi ál
lami iskolai tanitótestület által f. hó 2-án rende
zett „Gyermekelőadás*' alkalmából, tekintettel an
nak jótékony céljára, felülfizetések eszközöltettek. 
Midőn a tanitótestület ezen felülfizetésekért ezúton 
mély köszönetét mond, az alábbiakban nyilváno
san nyugtázza azokat. Felülfizettek: Sutter Rezső 
20 K, Czibur Bertalan 14 K, Spiegel Samu 6 K. 
Brünn Mór, Dr. Eperjesy Lajos, Müller Mór 5—5 
K, Dr Kállai József, Mattanovics Béla. Dr. I’reusz 
Miklós, Dr. Widder Márk 4—4 K, Csollák llár, 
Grosz Ignácz, Dr. Guttmann Lipót, Dr Örley Ödön, 
Simcsik Nándor, Srega József 3—3 K, Dr. Glück 
Samu, Kovács Pál, N. N., Pajor János, Rakovszky 
Aladár, Strömpl Gábor, Widder Béla 2—2 K, 
Kedzák Géza, Dr. Kelllner Mihály, Miskovics Jó
zsef, Reich Adolf, Ruczky Árpád 1 — l K. Egyben 
köszönetét nyilvánítja Landesman Vilmos urnák 
a színpadi villanyvilágítás, Polgár Béla színigaz
gató urnák pedig színpadi díszletek ingyenes át
engedéséért. Az állami iskolai tanitótestület.

Kitűnő hírnévnek örvendő órlásvirágu 
japán! crysanthemumalm válogatott 10 legszebb 
fajából álló diszgyiljteményt csomagolással együtt 
6 koronáért ajánlok. Mühle Árpád kertészeti te
lep Temesvár, Árpád-telep 24.

Fidibusz I 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 1 K 50 fill., egy hónapra 50 fill. 
Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Rökk 
Szilárd-utca 9.

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 I -xj

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

SZÍNHÁZ.
B. Polgár Béla színtársulata a második he

tet tölti városunkban s úgy tapasztaljuk, hogy a 
közönség engedett közömbösségéből s sűrűn 
frequentálja az előadásokat, viszont a direktor el
fogadható műsort nyújt, s a színészek is többé- 
kevésbé igyekeznek jól játszani. Mondtuk mi jó 
előre, hogy jó repertoir kell s akkor lesz közön
ség is. A társulat különben legújabban két, sőt 
három taggal szaporodott, még pedig Beleznay 
Margit soubrettel, a ki a kecskeméti színháztól 
jött ide. Bay László baritonistával, a ki Zilahy- 
nál volt Debreczenben s végül Sebők Arankával, 
a ki Rákosi Szidi sziniiskolájából került ki s mint 
komikáné derekasan állja meg a helyét hang dol
gában is.

Az egyes estékről referáltunkat a következők
ben foglaljuk össze :

Csütörtökön április hó 30-án, mint már előző 
számunkban jeleztük, a „Varázskeringő" került 
szilire zsúfolt ház előtt. Ezen előadás keretében 
nyílt alkalmunk bővebben megismerkedni Fenyvesi 
Olgával, Franci szerepében. Eleven játékával, bájos 
egyéniségével s elragadóan szép táncával zajos 
hatást ért el s sokszor tapsolták. A többi szerep
lőkről a második előadásnál.

Pénteken május hó 1-én zónaelőadásban a 
nálunk is jól ismert Gül-Babát játszották. Gábor 
diákot Fenyvesi. Mujkót Szöregh, Zülfikart pedig 
Ágotái adta. Az előbbi kettő táncaikkal, utóbbi | 
jóízű humorával mulattatta a csekély számú kö
zönséget,

Szombaton nem volt előadás.
Vasárnap f. hó 3-án a ..Varázskeringő" ment 

másodszor telt ház előtt. Francit ezúttal a Polgár
színtársulat uj soubretteje, Beleznay Margit creálta. 
a ki kedves jelenség a színpadon. A hanganyag 
ugyan kívánni valót hagy hátra, de annál több 
lényében a temperamentum és routin. Ügyes szí
nésznő, a ki uralja a színpadot. Emellett érzéki 
szépséggel is meg van áldva s igy nem csoda, 
hogy Francija tetszésben részesült s énekszámait, 
különösen a .Csak párosán" cimü kéringőt s a 
Piccolo-dalt frenetikus taps követte, a minek elő
idézésében Ágotáinak is nagy része volt, a ki 
mint Lothár az utóbbi dal éneklésénél partnere 
volt. Megfelelő volt a Heléna szerepében Sebes
tyén Rózsi s kellemesen tűnt fel Sebök Aranká
nak, a társulat uj tagjának hangja és játéka az 
udvarhölgy személyesitöjében. Niki szerepét Szö
regh töltötte be. Szöregh jó színész hírében áll. 
nálunk azonban még nem ragyogtatta tehetségét, 
általánosságban állítólag a partnerei hatnak reá 
deprimálólag. Ha nem lett volna ez estén bere
kedve, Nikije mindenesetre jobb lett volna, igy 
azonban csak közepes minőségűnek mondható. A 
nagyherceg szerepében Kertész Sándor, Guszti 
szerepében Völgyi jeleskedett. Bátosyné mint Fifi 
szépen egészítette ki a helyes összjátékot. A többi 
szerepeket Koltai. Jenöfi és Békefi látták el jól. 
Az előadás egyébként egyike volt a legjobbaknak, 
a mit eddig a színtársulat nálunk produkált. A 
zenekart Ktvwr József dirigálta mesterien.

Hétfőn Guthi Soma „A mádi zsidó"-ját ad
ták telt ház előtt. Ágotái a címszerepben persze 
túlozott, s ezért alakját, a kiben a szerző a ma
gyar parasztzsidó speciális typusál óhajtja bemu
tatni, ily értelemben kellően ki nem domborította, 
hanem a szerepéhez nem tartozó zsidó kiszólások
kal torzalakot csinált belőle Mókáival mindazon
által, sőt talán ép ezért állandóan zajos derültség
ben tartotta a közönséget, a mely sokat tapsolt 
neki. Évike szerepében Beleznay Margit, egy ja
pán énekesnő szerepében pedig Fenyvesi Olga 
aratott nagy sikert. Utóbbinak ernyő-táncát több
ször meg is ujrázták. Jók voltak még Bátosy, Je
nöfi és Iványi.

Kedden Porzsolt Kálmán „Asszony" czimü 
színmüve került színre a címszerepben Sz. Hervay 
Erzsivel. A művésznő igazi virtuozitással játszotta 
meg a férjéhez hűtlenné vált s egy nőcsábász 
trükkjének áldozatul esett asszonyt; egyetlen uu- 
ance sem veszett el, sőt a saját egyéniségével is 
szint adott alakjának. Nagy elokvenciával rajzolta 
meg a bűnét megbánó hitiest, úgy, hogy a majd
nem szinültig megtelt nézőtér alig győzött eleget 
tapsolni a tehetséges művésznőnek. A partnerei 
azonban meglehetősen gyöngék voltak. A csábitó

ellenszenves alakját Szöregh mutatta be. a kiről 
azonban legjobb akarattal sem mondhatjuk, hogy 
valami nagy gondot forditott volna szerepének a 
kidolgozására. A képviselő-férjet Völgyi adta sok 
igyekezettel s tetszett Bátosy és Ágotái. A házi 
kisasszony szerepében Sebestyén Rózsi nyújtott 
szemrevaló alakítást.

Szerdán a „Tavasz" czimü operetté került 
színre jó előadásban. Ez estén gyönyörködtünk 
ismét P. 5c(7»< sí Szidi kiváló és behizelgően csengő 
szép hangjában, amelyet egész héten nélkülöztünk. 
Sikerei voltak Beleznay Margitnak a szobaleány 
és Szöregh Gyulának az irodavezető szerepében, 
különösen a harmadik felvonásban elénekelt beté
tekkel és ügyes táncokkal keltettek mindketten 
nagy hatást, mely énekeket és tánezokat meg is 
ujrázták. A báróné szerepét Fenyvesi Olga adta 
sok graciositással s tetszett Sebök Aranka és Kcr- 
tész Sándor.

Ma csütörtökön Molnár Ferencz „Az ördög" 
cimü hírneves vigjátéka megy, az előjelekből Ítélve 
zsúfolt ház előtt.

A társulat a jövő hét folyamán fejezi be it
teni működését s innét Beregszászra megy.

s.
F.I.K, -zarka-ztő . Dr. Kállai József. 
Ki».l.'.hiv»Uli művezető Lándai József.

Hirdetések.
IZSÓ IZIDOR

rövid-, norinbergi- és füszerkereskedése
Nagymihály., Kossuth Uajos-utca 44.

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

rörid-. noFinbcFgi- és 
* l'iiszer-kcFCskcdcst ». 
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.

HÁZ ELADÁS.
A Kossuth Lajos-utcza 47. sz. 

ház telekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó. Bővebb felvilágo
sítást nyújt Novakovszky Lajos 
háztulajdonos.

Egy vidéki gazdaság hajlandó volna 
naponta legalább 30 liter tejet eladás vé
gett Nagymihályba beküldeni s a tejet ház
hoz is szállítani, a jelenlegi áraknál olcsób
ban. A tehenek télen tiszta sarjával van
nak tartva, mi által a tej kitűnő minőségű. 
Jelentkezhetni e hó 15-éig. Cim : e lap 
kiadóhivatalában.

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

házban egy 3 szobából álló lakás azonnal 
bérbe adó. Bővebbet Grünfeld Mór füszer- 
űzletében.
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_ MAGYARORSZAGI KÖZPONT-.

AK ETERNIT MÜVEK
HATSCHEK LAJOS t BUDAPEST. ahdrássy-út33.

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

ALAGCSÖ- áa GÖZTÉGLAGYAR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ.

HomlokzattéQla. disztégla, fagontégla. 
tk- és kéménytégla, cserépzsindely 

HORNYOS TETÖCSERÉP 
alapcsO. burkolatlapok gyártása.

fgész homlokzatoknak terv szerint való 
kivitele — Teljes tetőfedések eszközlése. 

Távirati Cím ; Oöztéglagyár Beregszász.

í.
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LÜ

EDELSTEIN és TÁRSA
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK ••••••• 
Finom-posztó és gyapju-ánu raktár Nagymihályon.

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

& VW* Megrendelések a legrövidebb * 
V idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben.

Ajánlja magát mindennemű 

polgári, katonai és papi 
== RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
■MM német divat szerint

Beregszász, a postabélyeg kelte.

^7 '-.A/*Lyui CcvcL
ttzeyény én ynzdtty épiftetőkhöz eyyaránt

A legkitűnőbb tetófedöanyag manap

(26SS. stárr. aic.ll szaáaaafmazua)

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

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

lenében azzal az elónynyel 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.

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

A gerinczcserépnek darabja .10 fillér, egy folyóméterre kel! 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. jegyző urakat, világosítanák föl a szegényebb gazdákat 
saját érdekükben, hogy a cserép nem nehéz. elbírja minden fa! kivétel' nélkül és al
kalmazásával nem ál! elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fél falu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

Kiváló tisztelettel

KONT MANÓ
Mintát kívánatra szívesen küldök. alagcsö- és gőztéglagyára BEREGSZÁSZ.

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 függő-lámpákban, 
majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben 

GOLDSTEIN ADOLF 
üveg-, porcellán- és diszmüáru-üzlete Nagymihály.

Képvinelíi, rinzotitclárttsitó kerestetik Xayymihdlyon fakercskedo, 
épiténi vállalkozó, rayy épitömenter személyében.

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-kütesöveket, melyek
ben a víz állandóan kristálytiszta marad, 
továbbá : beton hídátereszeket, beton vá
lyúkat, beton jászlakat, kémény fedlapo- 
kat, csatorna lefolyókat, kerítés oszlo
pokat, cémentlapokat, valamint az összes 
beton-iparhoz tartozó munkákat.
£ Betonirozások olcsómkészittetnek. £ 
Beton kútcsöveket 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.

Tüdőbetegségük, hurutok, szamár 
köhögés, skrofulozis. influenza 
ellen számtalan tanár is orrot által oapMla ajánlva

Mwftoty enílrktefi vtáWoJUi u »ín»ku» mrdankor

P. Rvehe A €•. Buel (Mj»)

z yomatott Landeaman B. könyvnyomdájában


