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A keresztyén világ nagy ünnepet ül 
ina. Ünnepli a húsvéti ünnepek befejezése- 
kép Krisztus menybenienetelét.

Az igazságszeretetnek és az idealis- 
musnak ezen ünnep egyik legszebb doku
mentuma.

Az igazság nemcsak feltámad, hanem 
felülemelkedik az alantas földi, emberi gon
dolkodáson, felül az összes anyagiasságon 
s ragyog, tündököl fenn azokban a maga
sabb szférákban, amelyekhez csak fennkölt 
gondolkodás, erős hit, bizás az Örökkéva
lóban emelheti fel az embereket.

Igen, felemelheti azokat, akik maguk 
is óhajtják ezt. Oh, de hányán vannak, akik 
eltemetkezve az anyagiasságba, nem is 
óhajtanak —- mert sérti anyagi érdekeiket 

ideálisán, nemesen gondolkozni.
Krisztus urunk á mennybe szállott 1 Oda 

száll és meghallgattatok minden nemes tö
rekvés és minden küzdésnek fájdalma gileádi 
balzsamot nyer sajgó sebére. A megdicső
ülés, a fel magasztaltatás nemcsak Isten fiát 
érte, hanem éri az ember fiát is, aki él az 
ő tanai és utasításai szerint. Mert az ilyen 
ember nemcsak földi életében nyer lelki 
nyugodtságot, hanem a síron túl is örök

T A R C Z A.
férjhez menni.

Már az esküvő napját is kitűzték, de az ira
tok a minisztériumból egyre késtek. Irén lázas 
sietséggel készítette kelengyéjét és délelőttönként 
a konyhában főzni tanult. A menyasszonyi ruhán 
is csak pár öltés hiányzott még és a suhogó se
lyem alsók és mellénykék sóvárogva vártak a 
szekrény mélyéből, hogy gazdájuk mikor ölti már 
fel.

És az iratok egyre késtek. Már csak 28 nap 
hiányzott az esküvőhöz és Irén nem is sejtett 
semmi különöset. Öt különben teljesen elfoglalta 
kelengyéjének készítése. Vőlegényével sem igen 
törődött, az csak a kuglert hozza el aztán mehet 
a papával vitatkozni, hogy vájjon bordó legyen-e 
a hálószoba vagy sárga. Irén csak arra gondolt, 
hogy elkerülhet itthonról, asszony lesz, parancsol
hat, rendelkezhet saját belátása szerint.

Mert bizony sokat várt, amíg ebből a be
tyár emberből kicsikarta a jegygyűrűt. Nehezen 
ment, szinte lehetetlenül erősen tartotta magát ez 
a harcias kinézésű emberke. De most hal istennek 
már csak 28 nap választja el őket az egybekelés
től. Csak azok az iratok itt volnának már, még 
galibát csinál az a pár iv papir.

És egy este, mikor Irén rózsaszín pongyolá
jára az utolsó kokárdákat varrogatta és a mama 
a „Pesti Hírlap" eljegyzési rovatát böngészte, meg

megemlékezést s az embereknél örök elis
merést.

A mint a latin mondja: „Non omnis 
moriar." Nem hal meg örökké az, aki az 
emberiségért élt, aki az epiberekért áldozta 
fel egész életét.

Mennyire kell ezt hangoztatnunk ép
pen ma, a XX-ik században, amikor az 
emberek ismét az aranyborjút imádják, 
amikor az ideális tudósok által az embe
riség javára történt találmányok a termé
szet titkos erőit az emberek kényelmére fel
használhatóvá tették s mikor így elbiza
kodva az ember, büszkén hirdeti, hogy „Az 
ember a teremtés koronája." De kérdés, 
hogy e korona nem olyan törzsön diszlik-e, 
amely erejét tisztán csak materiális, anyagi 
nedvből táplálja ? A felelet erre a kérdésre 

sajnos — csaknem positiv igen lehet. 
Ezt mutatják azok a velleitások, azok a 
törekvések, amelyek a lelki élettől a sub- 
tilis anyagiak felé űzik az embereket.

Mintha színtelenednek a hit ma már 
minden felekezetűéi. A világáram latok, amely
nek hullámai minden országot érik, úgy 
látszik, hogy elmossák az erős egyénisé
get, a fennkölt karaktert s a megélhetés 
nehéz gondjai közepette a bölcsőtől a sírig 
vonszolja súlyos terhét a „homo erectus," 
úgy hogy alig van ideje azokat a születé

jött a levél, nem a minisztériumtól, hanem vőlegé
nyétől . . .

A boríték gyanúsan vastag volt. A mama 
clsápadt ijedtségében és remegő kezekkel bontotta 
fel a papirt. De a másik percben sikoltva dőlt 
vissza, mert a borítékból egyenesen az ő ölébe 
gurulva hullott a jegygyűrű. Halálsápadtan néztek 
össze mindhárman. A leány, a mama meg a papa. 
S a füstölgő petróleumlámpa fényében még sá 
padtabbnak, még rémültebbnek látszottak.

Végre Irén hidegséget erőltetve magára nyu
godtan megszólalt :

— Mit jelentsen ez ?
Halálos némaság volt rá a felelet. A papa 

zavarában kivette szájából kis kurta pipáját és 
megnézte, forgatta kezében, mintha most látná 
legelőször. A mama pedig két jól táplált kövér 
kacsóját az asztalra nyomta és tanácstalanul üre
sen bámult a lámpába. Irén letette a tűt és ledobta 
rózsaszín pongyoláját és felállt. Ingadozó léptek
kel járt egy párszor fel és le a szobába aztán 
megállt anyja előtt. Reácsapott az asztalra oly erő
sen, hogy a lámpa táncolni kezdett rajt és a láng 
hirtelen füstölni kezdett.

— Olvasd hát el a levelet, — kiáltotta any
jának !

A mama gépiesen vette elő a levelet és ol
vasni kezdte; a levélből aztán kitűnt, hogy a vő
legény még izgatottal)!) volt, mint a menyasszony 
és félt, hogy a bútorok, amelynek nagy részét ő 
készítette, tönkre mentek volna, utána járt az ira
toknak és megtudta, hogy Irén törvénytelen gyer

sével nyert és benne szunyadó szikrákat 
felismerni, amelyeknek kingragy utasánál 
pedig meglátná teremtésének igazi célját !

Mi lehet ez más, mint felülemelkedni 
a köznapiasságon s a boldogságot, a meg
elégedést nem a pénzes zsákban, hanem a 
lelkiekben keresni.

Az Írás mondja: „Legyetek tökélete
sek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes."

Igen, mivelje kiki az Istentől adott ké
pességét a tökéletesség felé. Nem kíván 
ez nagy áldozatot, sőt ha ez szükséges 
volna is, meghozható a nagy, a nemes, az 
ideális célért.

Félre tehát a kishitűséggel I Emelked
jünk fel magasabb régiókba, s éljünk ab
ban a i boldogító hitben, hogy a sir nem 
zárja le lelki életünket, hanem csak határkő 
egy jobb világ előtt, s boldog az, aki nyu
godt lélekkel, tiszta lelkiismerettel érkezik 
ide . .. —y.

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.

mek és o régi nemesi családból származik és ig\ 
a házasságból nem lehet semmi . . .

A papa mérgesen mordult fel.
— Nemes, nemes! Bizonyára címeres medve 

volt az apja.
— Hallgass! — kiáltotta dühösen Irén 

inkább azon gondolkodj, hogy miként lehetne ezt 
simán elintézni. Tudtam, jól tudtam, hogy nálunk 
nem mehet semmi simán. És tessek, a vőlegény 
felrúg, nem kellek neki, fattyuszülött vagyok. Is
tenem, Istenem . . .

Lerogyott egy székre és sírni kezdett. Nem 
is annyira keservesen, mint inkább dühösen. El
vonult előtte a szépen kiszínezett jövő. Az asz- 
szonykor, a ruhák, a színház ... a csinos ház
tartás, a fehér konyha, a sárga hálószoba es a 
plüss főttelek. Eltűnt minden ; eltűnt, mint egy 
álom.

A mama is sóhajtozott, nyögdecselt.
— Csak a meghívókat ne küldtük volna el, 

— siránkozott.
— A meghívókat, — pattant fel Irén - ne

ked nincs tovább gondod, mint a meghívókig. Es 
ha már előbb születtem, mint kellett volna, miért 
nem adoptáltatok ?

A mama elhallgatott. Ismét csend lett, Irén 
felkelt és odament az anyja elé.

Miért nem adoptáltatok ! rivallt rá.
A mama összehuzódott.

Elfelejtettük, — dadogta rémülten.
Késő este lett. A cseléd megvetette az ágya

kat, elkészített mindent, aztán kifelé menet egy

Megérkeztek 
• a valódi • 
AMERIKAI

PANAMA-kalapok úgyszintén eredeti francia szalmakalapok 
HÁNDLER MIKSA divatáru-üzletébe. 
Nagy választék! Pontos kiszolgálásJutányos árak

Lapunk mai az Ama 4 oldalra terjed.



Tűzvészek városunkban.
Szomorú hírességre vergődött egyébként 

csendes városunk az elmúlt es a jelenlegi bel fo
lyamán. Mikor e sorokat Írjuk, a budapesti lapok 
már urbi et orbi tudtára adtak a világnak, hogy 
mil\ nagy szerencsétlenség ért bennünket. Ránk 
háramlik ez a szomorú feladat, hogy a katasz
trófákat részletezzük.

Május 13-ról 14-re virradó éjjel vészes láng 
világitá In- városunkat. A Gróf Sztáray Sándor 
tulajdonát képező „Kos vendéglő* gyuladt ki. 
amelylvel egybe van építve a kaszinó is. Az igen 
regi épület bő martalékául szolgált a lángoknak, 
amelyek oly gyorsan harapóztak cl. hogy nehány 
negyed óra múlva már a tőszomszédságban lévő 
gór. kath. templom teteje és tornya is tüzet fo
gott. A templom két tornya — a melyek zink- 
plehbel voltak fedve — mint két nagy fáklya vi
lágította meg nemcsak városunkat, hanem az egész 
kornyékét. Rémes látvány tárult a felriadt és tiiz 
vészhez siető lakosság elé. Mar magának a ven
déglőnek égése is rémületbe ejtett mindenkit, kgy 
oh nagv háztömeg, amely szinte az egész Sztáray- 
teret uralja, kívül belül, fenni es alant lángokban. 
Az egész tető, belső berendezések mind-mind a 
tűz martalékává lettek.

Tűzoltóságunk hasztalan törekedett menteni 
a meg menthetőt. A nag\ zűrzavarban azt sem 
lehetett gyorsan eldönteni, hogy melyiket oltsák 
hamarabb, a vendéglő épületét-e, vagy pedig a 
szomszéd templomot. I:z utóbbinak pláne a ma
gassága nehezen volt megközelíthető a fecskendő 
sugarainak.

Meg másnap is égett lassan-lassan az összes 
helyiség. Égett a vendéglő, a kaszinó, a szálloda 

sajnos a templom fedélzete és a torony 
párkánya is. A harangok — csodalatos módon 
épek maradtak. Sajátságos, hogy a szálloda cí
mere. a „Kos," amelyet állítólag az elhunyt Gróf 
Sztáray Antalné festett, épen maradt.

Nem hallgathatjuk el megjegyzés nélkül a 
fővárosi lapoknak azon hírét, hogy a görög katho- 
likus templom leégésével a nagymihályiak egyszer
smind egy kellemetlen jelenségtől szabadultak meg, 
amennyiben a templom bejárója felett a kétfejű 
sas terpeszkedett szét, amelyről a hagyomány azt 
tartotta, hogy még I. Ferencz császár idejéből való. 
Dehogy szabadultunk meg. Éppenséggel nem. hi
szen még most is ott díszeleg, pedig inkább ez 
égett volna el, mint a torony. Reméljük, hogy az 
általános renoválás alkalmával ezen dicstelen ma
darat méltó helyére fogja juttatni a hazafias fő
hatóság.

Két nagy tanúságot vonhatunk le ebből a 
nagy szerencsétlenségből. Az nem vigasztató ugyanis 

cs< )dalkozo pillantást vetett a menyasszonyra és 
az örötnszülökre.

Kezüket csókolom, — dünvögte Jó
cskát !

Az öregek lefeküdtek, íren pedig leült leve
let Írni a vőlegényének . . .

Nagyon szomorú levél volt az. Irén maga is 
elérzékenyült, mikor irta, sűrűn szerepelt henne 
az öngyilkos szór meg a revolver, mely a papa 
éjjeli szekrény fiókjában van. Aztán a világról is 
irt, meg a szétküldött meghívókról. Aztán megírta, 
hogy ha holnap délután hat óráig nem jön, azon
túl már csak halottat fog találni.

.Mikor lez.irta es lepecsételte a levelet, egy 
pillanatig elgondolkozott. Szinte undorodott ma
gamagától, mikor ennyi hazugságot összehordott. 
Hej, valamikor de másképen képzelte a férjhez- 
menést.

Még mikor levetkőzött és lefeküdt, még ak
kor is folyton a fiatal emberre gondolt. Felkönyö
költ agyában és soká nézte azt a fényes csikót, 
melyet az utcai gazlámpa vetített a szobára.

■Misnap hat órakoi bekopogtatott a fiatal 
ember a szobába Irén úgy rendezte a dolgot, 
hogy egyedül lehessen. Aztán odaborull a férfi 
keblére, nem is hagyta szóhoz jutni a boldogta
lant.

A fiatal ember pedig dadogott valamit, hogy 
megbánta, amit tett és jóvá tesz mindent és 28-án 
megtartják az esküvőt . . .

Pedig voltaképen nem azért jött. Hanem 
meg akart magyarázni mindent a leánynak. No 
de ha nem lehetett! . . . 

senkire sem. hogy a tűz oka ismeretlen. Bár maga 
a tűz lett volna az. Hanem igenis nagy mulasztás 
terheli itt a regi törvényt, amely megengedte, hogy 
közvetlen templom melló’ vendéglőt, illőivé szállo
dát épitsenek. Az újabb törvény — igen helyesen 

minimális 5t> méter távolságot kivan meg erre 
nézve. .Másodszor itt nagyon is fényes tanúbi
zonyságot láttunk a municipialis tűzoltók, főleg az 
önkéntes tüzoltóiság szervezetlenségéről. Bár ki 
kell jelentenünk, hogy egyesek a tűzoltók közül 
emberfeletti munkát végeztek és halálmegve- 
téssel végezték kötelességüket.

Még alig múltak el ezek a rettenetes órák, 
május 17-én este 9 órakor ismét tiizjel riasztotta 
fel városunk lakossiigát. Az Andrássy Dénes-utcá- 
ban a Szoroesina-Me csitr égett le. —.Május 18-án 
ismét megjelent a vörös kakas. Éjjel fél 12 óra
kor Gottlieb .Mór Kossuth Lajos-utcai kereskedő 
fáskamrája, fél 2 órakor pedig a Jókai-utcán lévő 
Hoczman-fé\e ház égett le.

Ily gyorsan egymásután következő szerelt- 
csétlenségek már arra engednek következtetni, 
hogy városunkban rendszeres gyújtogatás van, 
miért is kérjük városunk hatóságát és a rendőr
séget. hogy a legszigorúbban őrködjenek a lakosság 
vagyona és élete felett.

A kár mindegyik tűzvésznél nagy. Főképpen 
az elsőnél, ahol a szálloda berendezés jó része 
biztosítva sem volt.

VEGYES HÍREK
Lapunk múlt heti száma technikai aka

dályok miatt nem jelenhetett meg. miért is t. ol
vasóink szives elnézését kérjük.

Áthelyezés. Mint értesülünk. Svehla Pál 
bánóczi állomásfőnök saját kérelmére Budapestre 
a máv. igazgatóságához helyeztetett át. Hat évi 
itteni működése alatt előzékenységével és lebilin
cselő szives modorával a környék kereskedői és 
gazdái megelégedését teljesen kiérdemelte s leg
jobb emléket hagyja maga után.

Személyi hírek. Özv. Gióf Széchenyi 
Imréné Cannesböl állandó tartózkodásra Őrmezőre 
érkezett, ugyancsak a múlt hét folyamán érkezett 
látogatására Gróf Széchenyi László is. ki Őrme
zőről Automobil kirándulást tett felsőremetei va
da skert jenek megtekintésére, majd egy napi tar
tózkodás után visszautazott Budapestre, a most 
folyó polo mérkőzésekre. E helyen említjük 
meg, hogy a szikszói utón a mérsékelten haladó 
automobilnak egy csikó nekiugrott s azt a gép 
agyongázolta. Az automobilon a gróf magántit
kára s a soffőr ült, kiknek semmi bajuk nem tör
tént s az állat tulajdonosát 400 koronával kárpó
toltak.

Tanügyi áthelyezés. A közoktatásügyi 
miniszter Kóródy Feiencz sátoraljaújhelyi és Ko- 
lu nibán Sándor nagyszebeni kir. segédlanfelügye- 
loket saját kérelmükre kölcsönösen áthelyezte.

A csendőrség köréből. A in. kir. csend
őrse^ felügyelője Lukovi cs Gyula homonnai csend
őrfőhadnagyot 12 évi szakaszparancsnoki minő
ségben kifejtett eredményes működéséért okirati
lag megdicsérte. — Garab Gyula homonnai m. 
kir. csendörzászlós hadnagygyá neveztetett ki.

Kitüntetés. Gerich Gyulát a butkaiak 
kivédő plébánosát szentszéki tanácsossá neveztek 
ki. Barátai és tisztelői ez alkalomból a köztiszte
letben állói plébánost üdvözölték.

A József főherceg Szanatórium Egye
sület nagymiltályi bizottsága f. hó> 22-én délután 
4 órakor Gróf Sztáray Sándorné védnöknő elnök
lete alatt az óvoda nagytermében közgyűlést tart, 
melyre a tagok ezúton is meghivatnak. A köz
gyűlés után a .Vöröskereszt" egylet nagvmihálvi 
fiókja fogja alakuló) ülését tartani,

Gondnokság. A sátoraljaújhelyi kir. tör
vényszék közhirrt’ teszi, miszerint Gergely .Mihálv 
lasztoméri földmivest tékozlás miatt gondnokság 
alá helyezte.

Szélhámos gyűjtők. \ kassai egyház
megye területén szédelgők járnák hivatalosan ki
állított gy üjtőkönyvvel könyöradományokat szedve 
a nagyiinltályi rom. kath. templom részére. Mint 
hogy senkit sem hatalmazlak fel ilyen gyűjtésre, 
azért aki teheti, ezeket a csalókat tartóztassa le a 
hatoság közegei áltál, ahol leltet.

— Betiltott vasútépítés. Az ungvár nagy- 
kapos vajáni helyiérdekű vasút engedélyese Dr. 
Barabás Elemér budapesti ügyvéd még mielőtt 
a szabályszerű építési engedélyt elnyerte volna, a 
vasút építését úgy szólván az egész vonalon meg
kezdte. A kereskedelemügyi miniszter miután e 
körülmény tudomására jutott, az építkezés folyta
tását azonnal betiltotta.

A rendőri szolgálat ellátása. Városunk 
a rendőri szolgálatnak a csendőrség által leendő 
ellátása tárgyában a belügyi kormánynyal tárgya
lásokat folytat. Az elmúlt hét folyamán ez ügy
ben Szabó Miklós miniszteri tanácsos egy csendőr 
alezredes és csendőrségi felügyelő társaságá
ban városunkban megjelent és a város közönsé
gével a tárgyalásokat megkezdte. Mint értesülünk, 
azon esetre, ha a megállapodás a belügyi kor
mánynyal létre fog jöhetni, úgy 4 lovas és 10 
gyalog csendőr fogja a rendőrségi szolgálatot vá
rosunkban teljesíteni.

Nyári mulatság. Mint értesülünk a nagy- 
mihályi izr. nőegylet alaptőkéje javára a „Vörös
ház” erdőben nyári mulatságot szándékozik ren
dezni, melynek időpontját és műsorát legközelebb 
meg fogják állapítani.

Kazinczy Ferencz emlékezete. A sátor 
aljaujhelyi Kazinczy kör vasárnap nagy ünnepély- 
lyel ülte meg Kazinczy Ferencz születésének löt) 
évi fordulóját. Az emlékünnep méltó) volt ahhoz 
a nagy névhez, melynek emléke a magyar kultúr
történet lapjaira ércnél maradandóbban van beírva. 
A fővárosi, kassai, eperjesi, sárospataki és ungvári 
vendégeket a Kazinczy kör küldöttsége fogadta a 
vasútnál, a honnan a zászlódiszbe öltözött városba 
vonultak. Délután 3 órakor vette kezdetét az ün
nep a főgymnasiunt tornatermében, mely zsúfo
lásig megtelt. Meczner Gyula a kör elnökének 
megnyitó) beszéde után Dr. Négyessy László egye
temi tanár, az Akadémia tagja mondott emlékbe
szédet Kazinczy Ferenczröl. Ezután a gyninasiumi 
énekkar a szózatot elénekelte, majd kiosztásra ke
rültek a kör kitűzött pályadijai, melynek végezté
vel a közönség kocsik hosszú során Széphalomra 
vonult ki. a hol Kazinczy l’erencz örök álmát 
alussza. Ott már ezrekre menő tömeg gyűlt egybe. 
A sárospataki főiskola énekkara által énekelt „Nem
zeti ima” után Dr. Hornya? Béla a kör ügyve
zető igazgatója a ntausoleum előtt szép emlékbe
szédet tartott. .Majd Matoiay Etele nyug, alispán 
elszavalta azt az ódát, melyet Szernere Miklós 
Kazinczy Ferencz 100-ik születésnapjára irt és a 
melyet c helyeit ."><) évvel ezelőtt ugyancsak Ma- 
tolay Etele elszavalt. Ezután a koszorúkat helyez
ték el a sírra és a Hymnus eléneklésével az ün
nepély véget ért. Ujhelybe visszatérve, a főispán 
megvendégelte az idegen küldöttségek tagjait.

— A Kassai Jelzálogbank mégis csak meg
nyitja fiókját Nagymihályon. E napokban itt járt 
Gerlóczy vezérigazgató) és helyiség után is nézett 
már.

Jönnek a színészek ! Palásthy Sándor, 
a sátoraljaújhelyi- beregszászi—losonci szinikerü- 
let igazgatója jön hozzánk junius hó első napjai
ban kitűnő erőkből álló színtársulatával. A jelen
tés szerint a társulat 57 tagból fog állatti s drá
mát, vígjátékot, népszínművet, operettet és operát 
fognak játszani. Az újdonságok közül kiemelen- 
dök a) Operák : Pillangó) kisasszony , Carmen, 
a) Operettek: Erdész Miczi, Szerencsemalacz, Dol
lárkirálynő, Nagymama, Mary-Ann, Komédiások, 
Csókkirály, Asszonyregement, Atalanta, Csepürá- 
gok. Jókedvű paraszt. Czigányszerelem. c) Drá
mák és színmüvek: Bíboros, Forradalmi nász, 
Császár katonái. Kivándorló, Izrael, Visszatérés 
Jeruzsálembe, Túlsó partról, d) Vígjátékok és bo
hózatok: Szerencse fia. A király, Virraszt a sze
relem, Passe-partout, Hivatalnok urak, Keserű mé
zeshetek. Drótnélküli távíró. Kék egér, Gretchen, 
Kutya van a kertben, Vigyázz a nőre stb. A bér
let 12 előadásra nyittatik. Elsőrendű támlásszik 
és oldal ülés ára 24 K. Az előadásokat az „Arany
bika" dísztermében levő színpadon tartják.

— Népgyülés az önálló bank érdekében. 
A Sátoraljaújhelyi függetlenségi kör az önálló ma
gyar jegybank felállítása érdekében f. hó 23-án 
Sátoraljaújhelyben a Vadászkürt szálló) kerthelyi
ségeiben népgyiilést rendez. Jelen lesz a közgyű
lésen Gróf Batthyány Tivadar és több más or
szággyűlési képviselő is.



Széchényi László gróf estélye. Szé- 
í Aényf Lászlói gróf és neje V«/irferW/r (iladvs Bu
dapesten a Park-Club fényesen díszített helyisé
geiben kedden estélyt adtak, melyen vendégül lát
ták a magyar aristokrata világot. Fényessé tette 
az estét Izabella kir. hercegasszony és két leányá
nak, Gabriella és Izabella Mária kir. hercegnők
nek, továbbá József kir. herceg és neje Auguszta 
kir. hercegasszony megjelenése is.

— A szobránczi fürdő f. hó 15-én meg
nyílt. A nagyvendéglőt az idén is Füredi Manó 
vendéglős bérli, aki nálunk az immár leégett „Kos" 
szálloda bérlője is volt s mint ilyen, a közönség 
megelégedésére működött.

— A jó Szappant arról lehet felismerni, hogy 
vízben könnyen oldódik és igy a ruha szennyjét 
is könnyen oldja. Éppen azért a könnyen oldódó 
„Szarvas"'-jegyű „Schicht“-szappanért szívesebben 
fizetünk egy fillérrel többet, mivel sokkal kiadó- 
sabb, mint az olcsóbb szappan. Kérjük mindig 
„Schichf-szappant a „Szarvas" jegygyei, melynek 
tisztaságáért 25.ÓIM) koronával szavatolunk.

10 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.

2ST yila/tizozat.
A „Magyarország" ápr. 30. számában rólam 

egy tendenciósus és roszakaratu hír jelent meg, 
amelyet én — amint erről értesültem — megcá
foltam. Sajnos, a Magyarország — nem tudom 
mi okból ezt nem közölte. E helyen kell tehát 
kijelentenem, hogy az a nagymihályi tudósító, aki 
ezt beküldötte, vagy ittas állapotban volt, vagy 
pedig tudósítását már a paralizis progressiva ha
tása alatt irta. Én kértem a Magyarország szer
kesztőségét, hogy nevezze meg az illetőt. Sajnos, 
ezt a nevezett lap nem tette. Pedig már közérdek 
szempontjából is szívesen vállaltam volna az ille
tőnek a lipótmezei tébolydába valói internálási költ
ségét. Ha valamiképpen megtudom az illető nevét, 
most is kész vagyok erre. De talán niég nagyra- 
becsülöm ezzel a M—g nagymihályi tudósítóját. 
Inkább javító intézetbe kellene küldeni, hogy gye
rekes butaságaival ne botránkoztassa a tisztessé
ges sajtót, illetve ennek olvasóit.

Nagymihály, 1909. május 20.
Makay István.

A nyári napok beálltával a „CSILLAG“-ban 
—— naponként kitűnő minőségű — 

KŐBÁNYÁI 
és nagymihályi CASINO SOR 
kerül csapolásra. ízletes villásreggeli. 
Ugyanott hetenként péntek este és szombat 

délután Miklós Jancsi hangversenyez.

O S 2C K O K.

Megjöttek a fecskék.
Eresz alatt fészket most rak a tavalyi fecske pár, 
Virágos kis kertetekbe ezernyi méh ki s be jár.
Egy virágért, egy mosolyért jövök én is tehozzád, 
Pedig tudom, hogy zsémbel rám, hogy nem szivei 

|az anyád.

Nincs hat ökröm, se nagy tanyám, sok léhütö 
cselédem, 

Patak parton malmos házunk, én azzal is beérem. 
Van két karom, erős váltam, nem is nézem a napot, 
Még idővel, rózsám hidd el telkes lányt is kaphatok. 
Kis furulyám bús nótája ha becsendül az égbe, 
Ülj ki majd a nóta hangra a házatok elébe. 
Tanultam a csalogánytól egy bűbájos éneket . . . 
Hallgasd meg, hogy ha enyim lész, mi leszek majd 

|én neked.

Patak parton, malmunk táján virít már a nefelejts. 
Ha nem ölelsz, ha nem látsz is, szőke lánykám 

|ne felejts, 
Addig várj csak, mig száll a nap, esti csillag lera- 

|gvog, 
Akkor nyisd meg zöldre festett majorámás ablakod I

Az esti szél, útjára kél ringatjta a levelet, 
Bóbiskoló éd’s anyádon az öreg hold jót nevet, 
Lecsukódó szempilláit leragasztja az álom . . . 
Én meg veled a felvéget minden este bejárom.

Vadvirágos, hintés réten gyalogösvény vonul át, 
Oda látni a felvégről, oda visz le mi hozzánk. 
Gyere oda szőke lánykám, gyere oda anyámhoz ...

Meg azt se bánd, ha a tied nagy mérgében meg- 
(átkoz.

Jól az Isten, hogy enyém légy hidd el 6 is akarja. 
Átok helyett megáld minket áldást osztó két karja. 
Hét határon szép a vetés, bő aratást igerget, 
A sok iámból megvesszük a g.uandháti nagyrétet.
Es akkor a Szamos mentén, nem adok rá nagy időt. 
Kis malmunknak Ilire terjed, nem úgy mint volt 
. (azelőtt.
Éjjel nappal zakatolgat folyton őröl a malom . . . 
En meg ott a garat mellett suttogó) szód hallgatom. 
Ha pedig az édes anyád, kemény szive nem enged, 
Hidd el rózsám, nem sokáig ostromolom az eget. 
Nem megyek el a pusztába útonálló rablónak, 
De esküszöm az üdvömre, hogy téged elrabollak. 
Faluszerte, könnyet ejtve éd’s anyád majd keresgél 
Lábad nyomát, porral hintve elfedi az esti szel. 
A sírásra, jajgatásra, nem nyílik meg az égbolt, 
ióád találhat, vissza nem ad, aki egyszer elrabolt.

♦

Tótfalusi vén templomba tódul a nép vasárnap. 
A Kacsóék haza előtt kíváncsian megállnak, 
Szőke leány, barna legény s nagy násznép az ud

varon . . .
Könnyes szemmel nézi őket két mosolygó vén 

(asszony.

Szondy István.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.

SZ. B. (Sátoraljaújhelyt. Köszönjük a szives érdeklő
dést s várjuk az ígért sorokat.

K. K. R. Köszönjük önzetlenségét es figyelmét, hogy 
lapunkat „verses írás*-avul felkereste. Meghatva bár. de 
le kell mondanunk arról a szerencséről, hogy közreadhas
suk. Nem annyira az a baj, hogy hosszú a vers, hanem in
kább az, hogy rósz. Egyébként üdvözlet.

B. .1. (Helyben). Köszönjük. Alkalmilag sorát ejtjük 
M. (Helyben). Kívánságához képest verset egész ter

jedelmében közölnők. ha ugyan lapunk terjedelme ezt meg
engedné. Igy csak a legszebb részt közöljük.

Jaj de nehéz
Es ritkaság most 
Jelenben Szerencset találni 
Még szomorúi) és nehezei) 
Rózsámtól elválni.

Majd tovább :

Elválnék én csakugyan 
Minden percben és pilanatban 
Hej — de midőn a — 
Hü és igaz szerelem, 
Nincsen most kirakatban.

Eelelős szerkesztő: Dr. KÁLLAI JÓZSEF.

Van szerencsém a jó kenyeret kedvelő 
és fogyasztó n. é. közönség szives tudo
mására adni, hogy itt Nagymihályon, a 
Kossuth Lajos-utcza 12. szám alatt 36 év 
óta fennálló sütödémet

a hírneves Gémes-féle 

HÁZI KENYÉR 
sütödével újonnan berendezve megnagyob
bítottam, hol is naponta többször frissen 
sült és alföldi női személyzettel házilag tisz
tán kezelt legizletesebb házi kenyér lesz 
kapható.

Szives pártfogást kér mély tisztelettel

LICHTMANN HERMÁN.
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i gluck mór Nagymihály
1 lTTt EPERJESI NÉPBANK KÁLYHAGYÁR

tiszta fehér, barna, zöld, chamois, majolika stb. színű csiszolt x 

CSERÉPKÁLYHÁIT, I 
valamint díszes kandalló, kandallós-kálvháit és takaréktüzhelyeit, j- 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitiinte- <« 
— - lésben részesülnek. —— ?o* 

Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitel biztosittatik. "WC £ 
Egcsz épületek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el. lí 
= A kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik. - 11 $

Mlntakúlyhök rakt ti rumban meytek int hetük. x
——— Beocsini Román és Port/and cément nagy raktára. —— í- 
iitiilirttif i'} i‘} Ft i'f í'? i'íiifi'f i'íiilWiitiitW WMM »
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Uj szikvizgyár.
Van szerencsém a n. é. közönség szives 

tudomására adni, hogy Nagymihályon, a 
I lönig-féle házban, a mai kor igényeinek 
mindenben megfelelő és a legújabb gépek
kel felszerelt

szikvizgyárat 
létesítettem s kristálytiszta, jéghideg, várnai 
vízből gyártott szódavizet rendes árban áru
sítom. l őtörekvésein leend, hogy nagyra- 
becsült vevőim megelégedését minden te
kintetben kiérdemeljem.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri 
kiváló tisztelettel

Feldmann Bernát
szikvizgyáros.

Árlejtési hirdetmény.
A nagymihályi izr. szentegylet a győrkei 

hegyen lévő régi sirkert megnagyobbitása 
folytán a temetőnek kőfallal leendő elkerí
tését és egy uj halottas ház, továbbá egy 
kút felállítását határozta el.

A tervek Schreiber Jónás szentegyleti 
elnöknél tekinthetők meg. a hová f. évi 
junius hó 10-éig az árlejtési pályázatok 
beadhatók.

A mosás akár a táncz, 
r.u nrin kerül,
Schicht szappant ha használsz, 
Meg szived is örül.

Schicht szarvasszappana 
csodálatos, hathatós tisztítóerejét 
sajátszerü előállításának és a leg
jobb nyersanyagok leggondosul b 
kiválasztásának köszöni.

Schicht szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a fehérneműt ! 
Megtakarít fáradságot és v«*sződ'égvt 
kíméli ennélfogva az egészséget ! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát!
Tisztasága 30.000 koroná' ni 

szavatokat ík.



£}ohn nagykikindai cserepe. 
Legjobb minőségű fedélcserép, •••••••• 
• ••••••••• legolcsóbb árak melett.
| Tessék árjegyzéket kérni.Képviselők kerestetnek.

B O H N téglagyár Nagykikinda.

Építők és építtetőknek 
saját érdekük, ha mielőtt megrendelést eszközöl
nek vízvezeték, kp. fűtés, csatornázás, sodrony- 
kerites és kavicsrosta szükségleteikre, bizalom
mal fordulnak ajánlat vagy felvilágosításért, melv- 

Ivel díjtalanul szolgál

GURSZKY JÓZSEF 
fém- es vasmüveshez. műszaki iroda és műhely : 
KASSA, Ferenc Jozsef-ter 14. sz Telefon sz. 347. 
Városok, községek, gazdaságok, házak stb. vízmű, 
csatornázás és központi fűtés tervezési és kixite- 
lezési vállalat. Külön osztály mindennemű sodrony, 

vaskerítés és kavicsiosta készítésére. 10 20

= Csakis saját termésű =

vinnai boraimat
következő áron adom : =

Asztali bor . . literenként 35 kr.
Vörös bor . . „ 45 kr.
Muskotály . . „ 50 kr.
Asszú „ 1 frt 50 kr.
,W~ 50 literen felül árengedmény.

-52 WIDDER BÉLA.

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló szer ' ------

— puha padló számára
Keil feie viaszkenócs kémény padló szamara 
Keil-fele feher GLASUR' fenymaz 90 fillér. 
Keil fele arany-fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Gliick Mór czégnél Nagymihályon.

Szolánka János
KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS 

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, 
hogy KARDOS LAJOS

kocsigyártó- és kárpitos- 
~ műhelyét ==
átvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelően rendeztem he.

Több évi működésem hazánk fővárosában szakmámban való 
teljes jártasságot eredményezett, miért i> azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy e szakba vágó munkákat a legjobb és legizlésesebb 
kivitelben készíthetek.

Elvállalok mindennemű kocsi é> bútor javításokat, úgyszintén 
uj kocsi készítését is pontos és szolid kivitelben.

l őiorekvéscm leend, hogy nagyrabecsült megrendelőim párt
fogását jó es pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 
kiváló tisztelettel ■ * 1

Szolanka János
kocsigyártó és kárpitos.

..... .......... -[□
Csinos kiállítású és Ízléses

RUHÁK
BÚTOROK

CIPŐK
a MISKOLCZI IPAROSOK
■ ---------- szövetkezeli árucsarnokában ;

Deák-utca 9. szám alatt (régi postaépület) kaphatók.
’ ••• Minden darab helybeli szakképzett iparos készítménye. •••
í ~ Az árut bizottság felülbírálja. —

Szabott árak! Nayy választék!
rontás kiszolgálás

B...... ...... 11
Edelstein és Társa
• • • • FÉRI I-RL'HA KliSZITÓ • • • • 
finom-posztó és gyapjuáru-raktár Nagymihály.

Ajánlja magát mindennemű 

polgári- katonai és papi 
= RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia. angol és 
■mmm nemet divat szerint,

*

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

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

& W" Megrendelések a legrövidebb
* Idő alatt pontosan eszközöltetnek. ¥

KOVÁLD PÉTER és FIA 
cs. és kir. szab, kelme- és szőrmefestő, vegytisztító es gözmosógyár 

--------------------- BUDAPEST., Szövetség-utea 37. szám. -____________  

megbízói kényelmét szem előtt farir a elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki város
ban képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, bőgj 
ezégét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse

FREIREICH T. Nagymihályban 
r.elte atji képviseletét es a gyár rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek
öltönyök. díszítő es bútorszövetek függönyök kézimunkák szőnyegek 

csipke- es végáruk, szőrmék stbiek vegy tisztítását és festését.
Úgyszintén ágytollak tisztítását és iehérnemüek mosását is. -WO 

A nagvérdemü közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról es mindenkor mél
tányos arairól, szives jóindulatába es figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos meg
bízatást kér a s

> tő Kováid Péter és Fia cég.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


