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Kéziratok nem adatnak vissza. 
Hérmentetleii levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési éa uyilttér 

díjak küldendők : 
Landeeman B. könyvnyomdája.

A szabadság napja.
Miért illatozik a virág, miért dalol a 

madár, ha eljött a kikelet? . . . Talán a 
kikeletnek szól a levelek pompája, a dal, 
az illatár ? . . .

Az átélt szenvedés, a dermesztő halál 
után a feltámadás, a szabadság, a hála szava 
ez, az dagasztja a bokrok rügyeit, az a 
dalos madár keblét!

A tavasz enyhe fuvallatát a boldogság 
angyala hozza a földre; az szórja tele a 
főidet ibolyával, harangvirággal; az pattantja 
föl és bontja ki a rügyet s ad életet a le
vélnek ; az ébreszti föl az anyamadárban a 
szeretetet s csalja a párja nyelvére a csattogó 
szerel mi-szabadságdalt.

Azért érezzük mi is kikeletkor, — 
március idusának örök és halhatatlan nap
ján — a természet ölén boldognak magun
kat. Az ébredő természet boldogsága, ihlete, 
varázsa reánk is átszáll.

Siessünk tehát mi is ki a szabadba I Ün
nepeljünk, hódoljunk és imádkozzunk! Künn 
jár ilyenkor a szabadság angyala; a virág, 
a madár is azért szereti a szabadságot, mert 
a szabadság az Alkotó örök törvénye; kincs, 
mely nélkül nincs élet, nincs boldogság, nincs 
haladás, — csak tespedö, sorvasztó halál. . . .

Március idusa, a megszentelt magyar 
sovinismus. a megszületett aranyos szabad
ság napja, amely a nemzet múlt s a faj
szeretet tüzet szokta szórni kelőben van, s 
a tavasz rügyfakasztó melegét ömleszti reánk.

T ARCA.
A karperecz.

Az utolsó akadály, a hozomány kérdése le
győzése után Szegedy Zoltán és Vékey Margit je
gyet váltottak. Másnap még a legtávolabbi isme 
réseik .s megkapták a mentett papírra litografált 
eljegyzési jelentést. Margit egy hétig egyebet sem 
tett, mint a gratulációkat köszönte. Szóval emberi
leg minden rendben, a mátkapár a teljes boldogság 
réve felé evezett.

Senki sem hitte, hogy a dolog nyélbe men
jen : a nagymama, akitől vagyoni tekintetben az 
egész függött, csodálatos szinte megmagyarázhatta!] 
ellenszenvet érzett Szegedy Zoltán miniszteri fogal
mazó iránt s ezer variáczióban következőképpen 
beszélt:

— Adok, egy percig sem mondom, hogy 
nem adok neked hatvanezer forintot, de ha már 
adok, szeretnem, ha egy kicsit az én kedvemet is 
néznéd ; nékem Szegedy nem tetszik, afféle tapasz 
talt öreg szemek, mint az enyémek, megtudják 
az arcok titkos jeleit fejteni, én Szegedyt köny 
nyelmil, léha embernek gondolom, érzem. Látod, 
anyád házasságát is elleneztem, de anyád halállal, 
kolostorral s tudja a jó Isten mi mindenféle ostoba 
sággal fenyegetett s én fenyegetéseit botor észszel 
komolyan vettem s a baj megtörtént.

— De nagymama ! — tiltakozott Margit.
Nem vagy már gyermek s éppen úgy tudod t 

mint jó magam, hogy atyád derék, de javithatlanul 
könnyelmű ember volt. Anyád hozománya rövid

Ez a tavaszi meleg a nemzeti szere
lem, a haza imádata serkedzésének évadja, 
ünnepe, amely boldogít a hevületével az 
ünneplésben és azok iránt való vonzalom, 
szeretet, hálás visszaemlékezéseiben fejeződik 
ki. a kik dicsőséget hoztak ránk s a kikre 
emlékezni a nemzeti érzésből folyik.

E nap, ez örök ünnep kiemel minket 
a jelen szomorú idők egyhangú futásából 
s egy pillanatra legalább felidézi a láng
szellemet, mely világított, ragyogott és gyü
mölcsöket érlelt és dicsőséget hozott a 
hazának.

Ah, mert nagyjainknak áldott emléke
zete előtt látjuk csak a jelen korszaknak 
törpeségeit. Nagyjaink, a márciusi halhatat
lanok, egy egész korszakot tudtak vezetni, 
uralmi szellemükkel, hazaliságukkal, — ntig 
a jelennek fériiai a repülő percért dolgoz
nak, a nemzet jövője iránt nincs lelkűknek 
semmi vágyakozása. De éppen azért, 
mert az 1848-iki teremtő korszak után, a 
bátortalan, eszmeszegény, a félénk és szivar 
lelkek sorvasztó korszaka szakadt reánk, illik, 
kell és kötelességünk dicsőítenünk a nagyok
nak emlékezetét, hogy látván az ő szelle
mük nagyságát, bátor szát nyalását, házas
ságuk szentelt fenségét, a mai korú nem
zedéknek is felébredjen a nemzeti nagyságért 
való vágyakozás.

Ezen nap tanít meg arra, hogy a ma
gyar nemzet örök életre van hivatva, ha 
ugyan fiai megértik a nemzet történeti nagy
ságainak példáját, alkotásait és hazafiságát.

Mert boldog, örök életre hivatott csak az 
a nemzet lehet, mely nagy fiainak példájá
ból a nemeset a szépet oltárra tudja emelni 
az eszme tisztaságát, annak a hazára való 
hatását felismerve, megértve az óriások 
nyomain haladva szolgálja a hazát. E nagyok, 
ehalhatatlanokra való tiszta emlékezés egyik 
hazafias szentsége a magyarnak ; e kultuszt a 
nemzeti hala s a haza szeretete teszi reánk kö
telezővé, hisz a múlt csak azért maradt, hogy 
a jövőnek világítson örök eszméi fáklyáival. 

.Mivé i» lennénk, ha te nem ragyognál 
Fénye*  <lic*ő*ég.  édes enyliiilet!
Még él »/. ő»ök hon*xerső  erénye. 
Megóvja Itten ezt a nemzetet .

Nagyjaink kultusza, múltúnk emléke 
igazán az a csodaforrás, amely az ivadékok 
egymás nyomába hágó sorát megtölti lé- 

1 lekkel és maga még sem apad meg soha.
1848. március 15.! Sursttm corda I

1 Álljunk meg és imádkozzunk ! Teljék el 
ihlettel a lelkünk, szivünk és egész valónk. 
Ez ünnepben a nemzet lelke mozdul meg, 
e napnak varázsa lelkünket acélozza és eleven 

I kapcsolatba hoz azon múlttal, midőn milliók 
■ ajkáról hangzott el az esküszó: „Rabok többé 

m m leszünk!~
Tavasznak, szabadságnak, népek, nem

zetek ébredésének megszentelt ünnepe már
cius idusa. A mint felébredt téli álmából a 
természet, úgy ébredt fel ötvenöt év előtt 
a magyar nemzet a szabadságra. Az Ur 
dicsőségének himnusza a természet s az 
igaz lélek megér i annak az öreg himnusz
nak hangjait. A nagy természetben az Isten

öt év alatt elúszott s azontúl kezdődtek azok a ked 
vés családi jelenetek, melyek eleinte azon fordultak, 
hogy pénz kellett s ott végződtek, hogy éu adtam, 
de végre, mikor ti, gyermeki k egymásután négyen 
— csupa leányok — jöttetek, megfogadtam, hogy 
havonta egy’ bizonyos összeget adok, de azonkívül 
még ha törik, ha szakad, egy fillért sem. Szavam 
nak állottam s most abban a helyzetben vagyok, 
hogy hatvan hatvanezer forint hozományt adhatok 
nektek s adok is, de Szegedy nem az az ember 
akire unokámat nyugodtan rá tudnám bízni.

— Nagymama neked az a kifogásod, hogy 
Szegedynek hozományra van szüksége.

— Dehogy’ az; föl tudom fogni, hogy*  az 
afféle ember mint Szegedy, rá van utalva arra, 
hogy’ jövendőbeli feleségének telekkönyvét meg 
nézze. Urnák született, annak nevelték, állása is a 
szerint való s ha megházasodik, éppen úgy kell 
ezüst kanállal ennie, mint eddig evett. Ismételten 
mondom, hogy nek« in csak az a kifogásom, hogy’ 
karakterében nem tudok bizni s ha lemondanál 
róla s pl. Fényes Szabolcshoz mennél, a hatvan
ezer foriutot még tizezerrel megtoldanám. Féuyesné 
a múltkor nálam járt s biztosan tudom, hogy nem 
csupán azért keresett föl, hogy kezemet megeső 
kolja s megmondja, hogy kitűnő színben vagyok 
s bizonyára azt sem mondta ok nélkül, hogy a 
földhitel intézetnél az utolsó részletet kifizették s 
Szabolcs örökségét egy fillér teher nélkül fogja 
átvenni.

Margit l arna feje Fényes Szabolcs nevének 
említésére egy kicsit megrándult s szemei nehány 
futó pillanatra valami figyelő kifejezést nyertek. 

Lapunk m»i azáma 4 oldalra terjed. 

mintha nagy lárma közepette egy ismerős nevel 
tisztán hallott volna kiáltani s lelki szemei előtt 
csupa lényegtelen eszme támlás folytán feltűnt egy’ 
délceg, komoly fiatalember — Fényes Szabolcs — 
aki egész éven át otthon gazdálkodott, túrta, javí
totta apai örökét s csak farsangkor nézett föl egy’ 
kicsit Pestre. Végigláncolt nehány nyilvános és 
házibált, aztán ismét elment az ekeszarvához — 
ahogy mondani szokta.

— Édes nagymama, vagy Zoltán, vagy a 
világon senki ! Meglásd, ha nem adtok Zoltánnak, 
vén leány’ maradok — válaszolt Margit. S az öreg 
asszony szive azért lett a nagymamák szivévé, hogy*  
végre is engedjen és — engedett. Egy hét múlva 
aztán megvolt a fényes jegyváltás s M rgit ki 
mondhatatlanul boldog volt. Teljes életkedvvel él 
vezte mátkaságának verőfényes napjait. Szegény 
figyelmes vőlegény : Csokrok, drága képes levelező
lapok, kirándulások, Kugler bonbonok napirenden. 
— Margit két legfiatalabb nővére tapsolt a pompás, 
illatos cukroknak s már arról beszélt, hogy bár 
csak Gizi is mielőbb menyasszony lenne, aztán ők 
s — szóval a cukorból nem fognak kifogyni.

Margit egy reggel arra ébredt, hogy egyik 
nagyon értékes karperecé eltűnt. Jól emlékszik, 
hogy lefekvés előtt lecsatolta karjáról, sőt még 
másnap délben is asztalkáján látta. Az egész házat 
tűvé tették, de a karperec nem került meg, végre 
is a rendőrséget értesítették s megkezdődött a cse
lédek vallatása s minthogy a gyanú a szobaleányt 
terhelte, elcsukták. A kellemetlen állapot, az ide- 
oda való járkálas, kutatás, vallatás napokig tartott, 
anélkül, hogy eredményre vezetett volna. A szoba-



hozzánk való jóságának bizonyságai szállnak 
elénk a tőidnek termő erejében s ime, úgy 
rendelé a végzet, hogy az ébredő tavasz 
virágos pompájával fonja meg koszorúját 
az örök szabadság bölcsőjének. E napon 
felébredünk mi is. Ragyogó arcok, ténylő 
tekintetek mindenütt széles e hazában. Erez
zük, hogy egv a vérünk, egy a szivünk 
dobogása, a vágyunk, a reménységünk. Az 
az ünneplés, az a zaj, az a boldog, mámoros 
ujjongás, öröm, lelkesedés egvgyé olvaszt 
kicsinyt és nagyot, gazdagot és szegényt! 
A szabadság szent lelke tölti el szivünket. 
Érezzük, tudjuk, hogy a magyar nemzet I 
életében a márciusi fuvalommal jött meg a 
szellemek szabadulásának napja. Az eszme, 
az igazság, a nemzeti akarat születés napja 
ez; igazi „w sa<ru»r nekünk magyaroknak 
március 15.

Ünnepeljünk tehát, emlékezzünk és 
imádkozzunk! A honszerelem vesztalángját 
ne hagyjuk elaludni, hanem ápoljuk az örök- 
imádás tüzét Magyarország oltárain. Ez a 
nemzet örök élete!

(E*iku»).  Demeter JAnos.

k város dolgai.
Nagy Mihály város képviselő tosliilete f. évi 

március hő 11 én tartotta rendkívüli közgyűlését 
h képviselőtestületi tagok nagy részvétele m- llett.

Jelen voltak : Eüzesséry Tamás j. föszolgabró. 
Szladek József, Hoczman György, Bartus Boldi sár. 
Frőhlich Gyula. Dr. Fuchs Ignác. Roncsinszky 
Ágoston. Bucsinszkv Lajos, Lakner Antal, Lipinszky 
Manó, Oppitz Sándor, Dr. Pogány Gerő, Horváth 
Sándor. Tolvay Imre. Barnai Andor, Müller Mór, 
Rosenberg Ignác. Dr. Glück Samu. Eriedmann 
Márton, Görgey Géza, Kolozsváry Ödön, Kiéin 
Lipót, Szorocsina György. Dr. Eperjessy Lajos, 
Spiegel Bernát. Polányi Géza. Hoszpodár Mihály, 
Zboján Mihály, Dr. Kállai József, Widder Andor, 
Malatinszky László, Palicska János, (’zibur Bertalan, 
Gróf Sztárav Sándor. Brügler Benjámin. Vaszily 
János, Landesman Vilmos és Spiegel Samu képv. 
test, tagok és Tóth Árpád jegyző.

Elnöklő főszolgabíró constatálván, hogy a 
közgyűlésre a képviselő testületi tagok szabály- 
szerűen meghivattak, az egybegyűlteket üdvözölve, 
a közgyűlést pontban d. e. 10 órakor megnyitotta.

1. llrutrr Rezső lemondása folytán megürese
dett segédjegyzői állás választás utjáni betöltése.

leány nyílt arccal bátran tagadott.
Nyolc nappal későbben Szegedv szerelem 

ittasan hagyta el menyasszonyát ; már csak rövid 
egy hét s élkövetkezik az az idő, mikor a nap 
meg fog felöltök állani s bizonyara le sem fog 
soha tűnni. A szalon ajtajában még egy utolsó 
ölelés, kézszoritás s még egy csók — alig, alig 
bírnak elválni. A jegyesek csókjai már szankció 
náltak, azokon még a napsugár s csillagfény sem 
ütközik meg.

Margit visszatért a szalonba, leült egy magas 
hátú, mély xsöilyébe, lezárta szemeit s arról a sej
telmes közel jövőről álmodozott, melynek küszöbe 
előtt állott. A harmadik szobából a varógép zaka
tolása behallatszott : szorgalmas kezek az ő kelen
gyéjét varrták. Kis vártatva fölemelkedett, hogy az 
ablakot kinyissa; Zoltán cigarettázott s édes anyja 
irtózott a cigaretta éles füstjétől. Mikor fölkelt, te 
kintete egy kis fehér papírra esett, ott hevert a 
szőnyegen, ahol Zoltán az előbb ült. Utána nyúlt, 
s alig hogy szétcsavarta, halálra vált s annyira 
megtántorodott, hogy ha egy szék támláját meg 
nem kapja, összeesik.

— Oh, Istenem ! — nyögött fel kínosan s a 
papirt még egyszer rettentő félelemmel, aggoda 
lommal megnézte. Semmi kétség, az ő karperecé
nek zálogcédulája és azt — Zoltán vesztette el.

Az elegánsul berendezett, napvilágitott sza
lonban valami szörnyű, tompa zuhanás r. szkettette 
meg a levegőt : egy fiatal hány szivének bálványa, 
a neki emelt magas piedesztáról a porba hullott.. . 
Az ablakpárkány nyíló virágját, a bájos cyclame- 
nek s a büszke azalcák le horgásztatták fejecskéiket

Főszolgabíró bejelenti, hogy Hálást Pál és 
Salyó Alfréd személyében két pályázó jelentkezett, 
kiket ezennel jelöl, s miután 10 választó névszerinti 
szavazási kér. az elrendeltetvén, s ennek eredmé
nyekéül elnök kijeleuti. hogy’

/Iliász Pálra 16, Salyó Alfrédre 20 szavazat 
esvén, utóbb nevezettel nagymihálvi segéd
jegyzőnek megválasztottnak kimondja, ki is 
a hivatali esküt azonnal letette.
2. Bejelentése a községi elöljáróságnak, hogy 

Sulyorezky István községünk volt főbírája, majd 
főügyésze őfelsége állal királyi tanácsossá nevez
tetett ki.

Az előadói javaslat elfogadása mellett 
batározatilag kimondja a község képviselő 
testületé, hogy Sulyovszky Istvánt, a község 
érdemekben gazdag volt főbiráját, majd fő
ügyészéi, a királyi magas kegy megnyilatko
zása alkalmából melegen üdvözli és szerencse- 
kivánatait jegyzőkönyvben megörökíti s erről 
a kitüntetettet értesíteni rendeli.
3. Bejelentése a községi elöljáróságnak, hogy 

Szirmay József képviselő testületi tag elhalálozott.
Előadói javaslat elfogadása melleit a 

meghaltunk érdemei, ki a község képvi
selő testületének több éven át tevékeny tagja 
volt — jegyzőkönyvileg megörökittetni ren 
deltetnek.
4. Előterjesztése a községi elöljáróságnak az 

igazoló vá'asztinánynak az 1886. évi XXII. t.-c. 
51. § ához képesti megalakítása iránt.

Az olőadói javaslat elfogadása mellett 
Czibur Bertalan és Bucsinzzky Lajos lettek 
az igazoló választmányba beválasztva, mig a 
főszolgabíró törvényadta jogánál fogva, ugyan 
ezen választmányba Polányi Géza és Tolvay 
Imre képviselőtestületi tagokat nevezte ki.
5. < Hvastatott a kereskedelemügyi in. kir. 

ministeriumnak 17298 1. 1902. szám alatt kelt le
irata a nagymihálvi köztemető céljára szükségelt 
t< rület megszerzése céljából a kisajátítási jog enge
délyezése tárgyában.

A község képviselő testületé határoza 
lilag kimondja, hogy az 1881. évi 41. t. c. 
2 § a alapján, az 5 §. értelmében engedé
lyezett kisajátítási jogot foganatba veszi és 
a 32. §. szemolőtt tartása mellett az előzetes 
tárgyalás megtartása céljából Polányi Géza, 
/röhlich Gyula, Dr. Eperjessy Lrijos, Szladek 
József és Barnai Andor képv. test, tagokból 
álló bizottságot kiküldi, jelentésük az eljárás
ról 30 nap alatt beváratik.
6. Olvastatott aj. főszolgabírónak 580/903. 

sz. a. kelt rendelet? a községi közdűlő utak meg 
állapítása tárgyában 

s zokogták : Szegény Margit.
Szegény Margit alig tért magához, lázas agy- 

gyal, jéghideg kezekkel nagyanyjához vánszorgott 
s az égre kérte, adjon neki négyszáz forintot s 
jöjjön vele, majd megmondja, miért, minek, csak 
most ne kérdezzen s mamának, de senkinek egy 
szót se szóljon, neki is csak azért szól, mert nél 
küle nem tehet semmit — egy életbe vágó dolog 
felől bizonyságot kell szereznie.

Az öreg asszony látva unokájának az őrült
höz hasonló lelkiállapotját, egy szó kérdezősködés 
nélkül pénzt vett magához s követte Margitot.

— Hová? — kérdé. mikor a kocsiba ültek 
s a kocsi elindult.

— A zálogházba . . . aztán Zsuzsit kiszaba
dítani ; a karperecét nem Zsuzsi lopta cl — kez
dett a szegény fiatal leány görcsösen zokogni s a 
zálogházig olyan szivszaggatóan sirt, mintha egy 
drága halottat siratna.

A zálogházban megkapta Szegedy Zoltán 
pontos személyleirását s azt hitte, hogy nyomban 
ott, abban a tágas, komor szobában meg fog őrülni 
Kint a folyosón odatámaszkodott a falhoz s halál 
sápadt arccal, merev szemekkel maga elé nézett.

— De Margit! — fogta meg az öreg asszony 
kezét.

— Meghalok . . . Meghalok I
— Ugye . . . Ugye Zoltán tette? — hajlott 

az öreg asszony a leány füléhez s Margit nem vá
laszolt csak ránézett nagyanyjára s pillantása, mely 
telve volt a megaláztatássá megtört boldogság ki
mondhatatlan szomorú kifejezésével, megadta neki 
a választ.

A község képviselő testületé az élőidéi 
javaslat elfogadása mellett kimondja, miszerint 
tekintettel arra, hogy a községen keresztül 
állami út vezet, a község belterületén húzódó 
utak pedig az 1890 évi I. t.c. 47—.>3. §§ ai 
és ezen t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 
45380 1892. számú kereskedelmi ministeri 
végrehajtási utasítás 1. § a szerint községi 
(közdűlő) utat nem képeznek, a Lasztomér 
felé vezető út pedig községi közlekedési út
nak (vicinális) van megállapítva — Nagy- 
Mihály községnek tisztán községi (közdűlő) 
utjai nincsenek.
7. Olvastatott a S. a.-ujhelyben 1903. február 

22-én tartott népgyülés elnökségének átirata, az 
újonc létszám emelése tárgyában benyújtott törvény 
javaslat ellen a képviselőházhoz intézendő kérvény 
tárgyában.

A képviselő testület a határozati javas
lat elvetése mellett az átiratot tudomásul veszi 
s a felett napi rendre tér.
8. Olvastatott Kovács Jánosáé eperjesi lakos 

kérvénye, melyben nyílt bordélyüzlet létesítéséhez 
engedélyt kér.

A községi képviselő testület az előadói 
javaslattal és annak mellékletét képező orvösi 
véleménynyel szemben a kért engedély meg
adását megtagadta, — miről kérvényező 2 
kor. bélyegjegy visszaadása mellett érte- 
sittetik.
A közgyűlésnek több tárgya nem lévén s 

miután elnöklő főszolgabíró a jegyzőkönyv hitele
sítésére Dr. Glück Samu és Frőhlich Gyula képv. 
test, tagokat felkérte, a közgyűlés berekesztetett.

VEGYES HÍREK.

Márczius tizenötödikére.
Büszkén bátor lelkesedéssel emeljük az ég 

felé a sznbadságharcz, tépett, szinelhagvott 
lobogóit. Lássa egész világ és lássa odafent a 
hatalom, hogy szilárdan és kiirthatatlanul él a 
magyar nép szivében 1818. március 15-ikének 
emlékezete, valamint a szabadságharcé is — 
mert akármit mondanak a politikai bölcsek, — 
e nemzet szivében egybeforrott március idusa 
és az 1848—49-iki forradalom emlékezete.

S valóban, a március 15-iki ünnepek a 
fokmérői e nép hazaszeretetének, szabadság
érzetének és lelkesedésének. Amíg ünneppel 
ülik meg városban és falvakban egyaránt e napot, 
addig a Kárpátok alján s a Duna, Tisza mentén 
erkölcsös, hivatott nép lakik, mely hisz a jövő
ben és tiszteli a múltját.

— Nem csalódtam — suttogta az öreg asz- 
szony mintegy önmagához s azzal megfogta unó 
kaja karját s levezette a lépcsőkön.

— Nagymama a rendőrségre, Zsuszi ártatlanul 
szenved.

— Az az én dolgom, légy nyugodt s azzal 
az úrral is én fogok végezni — monda az öreg 
asszony- komolyan, szigorúan . . .

•
Margit iszonyú csalódásának majdnem két 

évig olyan betege volt, hogy életét féltették, de az 
idő nála is kitűnő orvosnak bizonyult s lassan újra 
feléledt. Csalódása után a harmadik évben egy bál 
után, úgy, a hogy volt, letáncolt ruhában, fáradtan 
benyitott nagyanyja hálószobájába s könyörtelenül 
felköltötte:

— Nos, mi baj, az Istenért!? — riadt fel 
az öreg asszony.

— Semmi, semmi nagymama, csak azt jöt
tem neked megmondani, hogy igen jól mulattam 
s hozományomat, ahogy Ígérted, tizezer forinttal 
meg fogod toldani. — Margit nevetve, kipirult 
arccal beszólt. Elpirult múltja emlékeinek behatása 
alatt s elpirult második szerelmének mámorától.

— Fényes Szabolcs ? — kérdé a nagymama. 
— O, ö nagymama 1 — Ma este nálunk tog 

vacsorálni, mamát megkértem, hogy hívja meg, 
csak ezt akartam megmondani — nevetett föl s 
mint egy pillangó, kirepült a szobából.

Balogh Irma.

Ü



Ne tévesszen meg bennünket az, hogy- sok
helyütt a hatóság fejei nem vesznek részt az 
ünnepségen. Ne kicsinyeljük a diákokból, fiatal
ságból és a köznapi emberekből álló sokaságot, 
mely e napon összegyűl, hogy lelkét megfürössze 
március idusának dicsőségében. Azok, akik nin
csenek velük, akiket a hivatalukról való téves 
felfogás távol tart az ünneplő sokaságtól — 
velünk vannak az ő sziveikben a midőn a tö
meg zengi a Kossuth-nótát, halk visszhangja 
kél annak a búrokban — velünk éneklik a nó
tát az ablakok mögé bujt nagy urak is. Mint 
a levegő a föld színét, — úgy járta át és 
át a szabadságharc emlékezete minden magyar 
ember szivét s nincs esemény, nincs változás, 
mely ez érzést megmásíthatná. Mert az szent 
és szilárd lett, mint a hit, Leszívtuk az anya
tejjel, tanultuk az iskolában s fejlett elménkkel 
igazságosnak és dicsőségesnek ítéltük.

Kevés hazafias ünnepnapja van ennek a 
borús múltú hazának. A modern magyar nem
zetet leköti a porhoz a mindennapi munkával 
terhes élet szürkesége s nem egyszer kél a 
kételkedőkben a hit, hogy ez a nép elnemzet- 
közieskedik s a hazaszeretettől távolodik.

Ti kétkedők és elfogultak, jertek március 
15-én az ünneplő sokaság közé, mely diákokból 
és szegény emberekből, tehát a haza jövőjéből 
áll. Nézd, mint vonulnak, ünnepelnek, énekel
nek, szónokolnak és lelkesednek az égig, 
parancsszó nélkül, sőt sokszor parancsszó elle
nére. Ahol, hacsak egy évben egyszer is, igy 
tudnak lelkesedni a hazáért és a múltért, ott 
ne tartsunk a nemzet erkölcsi elsülyedésétől.

Ahol milliók és milliók csüngenek szent 
lelkesedéssel a szabadság ünnepén, ott ne félt
sük az igazi szabadelvüséget s a szabadság 
intézményeit. A szabadságnak és tiszta szabad- 
elvüségnek mindenha voltak ellenségei ebben 
az országban, vannak most is, nagy és folyton 
növekvő számmal. Minden oldalról még külföld
ről isjönnek, feltámadnak azok, akiknek a tömeg 
elsötétítése és elnyomatása kell, hogy hatalmu
kat öregbítsék. A kor hangulata olyan, amely 
önmagából teremtette meg a reakciót s az már 
is minden vonalon heves harcot folytat március 
idusának fennmaradt vívmányaival.

Nem baj ! Had harcoljanak. Győzni soha 
nem fognak. Azt fogják elérni, hogy a harc 
hevében meg fog tisztulni még jobban a sza
badság és egyenlőség szelleme, mely e népet 
táplálja s tisztán fogjuk látni, hogy kik a mi 
barátaink és kik az ellenségeink.

A szabadság ünnepe fontos aktuális jelen
tőséggel is bir. A társadalmi, felekezeti és gaz
dasági reakció katonáink szemében szálka már
cius idusa s a nép milliói, melyek a másik 
táborhoz tartoznak a szabadságharc zászlója 
köré gyülekezzenek, nemcsak azért, hogy ün
nepeljenek, hanem azért is, hogy tüntessenek 
a modern reakció ellen!

— Március lő. A tavasz közeladtével min 
den évben hűségesen beállít a magyar nemzet 
szabadságának ünnepe : Március 15. Az egész or
szágban nagy lelkesedéssel Ülik meg a szabadság 
hajnalpirkadásának ez ünnepi évfordulóját. Ezidén 
hatványozott mértékben fogják az országban e 
nagy napot megütni, mert március idusa vasár 
napra esik, a midőn a polgárság egész összessége 
e napi munkájának feláldozása nélkül ünnepelhet. 
A Casino egyesület mint rendesen ezúttal is társas 
vacsorát rendez a Barnái szállóban, a melyre min
denki szívesen látott vendég lesz.

— Sulyovszky István üdvözlése. Váró 
sunk és vidékünk értelmisége csaknem kivétel 
nélkül üdvözölte Sulyovszky Istvánt kitüntetése 
alkalmából. A Casino egyesület a választmány ha 
tározata folytán üdvözlő táviratot küldött, a melyre 
Sulyuvszky István a Casino igazgatója Füzesséry 
Tamáshoz intézett levélben meleghangú köszönő 
levélben válaszolt.

— Nyilvános nyugtázás. A helybeli áll. 
iskola tanító testülete — a „Nagymihályi Kereske
delmi és Hitelbank “ igazgatósága által, a magyar 
nyelvbeni legjobb előhaladást tanúsító 4 növendék 
jutalmazására adományozott 40, azaz negyven 
koronát — kifolyólag f. hó 7-én d. u. tartott ülésé 
bői ezúttal is hálásan nyugtatja.

— Képviselő választók névjegyzéke. 
Zemplén vármegye közp. választmányának 18/903 
számú határozata folytán az 1904. évre érvényes 
országgyűlési képviselő választók névjegyzékének 
kiigazítása 1903. évi március hó 21-én d. e. 9 
órától kezdődőleg a városháza kistermébon fog 
eszközöltetni.

— Népgyülés. A katonai javaslatok ügyé
ben városunkban népgyiilés készül, melynek célja 
lesz az adózás terheinek emelése ellen tiltakozni 
és egyidejűleg az országgyűléshez felirattal járulni 
a sérelmes javaslatok visszavonása iránt.

— Haza/ias ünnepély. A „Nagymihályi 
Ifjúsági Egyesület," mely alig 2 hete alakult, már 
is szép tanujelét adja leikos és hazafias irányban való 
fogékony törekvésének. E hó l.t-én azaz : Vasárnap 
délután 3*/,  órakor az állami kisdedóvó nagyter
mében „Március 15. i hazajiai ünnepélyt*  rottdez, 
az alábbi sorrenddel: 1., Elnöki megnyitó. 
Tartja: Fáber Ferencz alelnök. 2., Erkel Ferenc : 
„llymnusa." Énekli az ifjúság; énekkar. 3., Áb
rányi Emil: „Március 15." Szavalja: Kirnág János 
egy. tag. 4., „Március 15-ike. Felolvassa: Molnár 
János egy. tag. 5., Dalmady Győző.- „Csak ma
gyarok legyünk." Szavalja Ilirkó Mihály egy. tag. 
(>., Petőfi Sándor: „Nemzeti dal." Szavalja Kákos 
György egy. tag. 7., Irsa Béla: „Nemzeti dal." 
Énekli az egyesület énekkara. 8., Záróbeszéd : Mát- 
Iliász József egy. igazgató. Az ügyesen egy beállított 
sorrenddel olvasva várjuk az ünnepély idejét, 
melyre a rendezőség városunk hazafias érzelmű 
közönségét ezúttal is tisztelettel meghívja.

— A képviselő választók névjegyzéke 
az 1904. évre most fog össze Íratni. A központi 
választmány az öazzeiró küldöttségeket meg is ala
kította már. A nagymihályi választó-kerületben öt 
küldöttség lesz. Az I. küld, elnöke: Haidínger 
Ottó, rendes tagjai: dr. Márton Dénes és Dancs 
János, póttag: Pilecky Vilmos. A II. küld, elnöke: 
Mauks Árpád, rendes tagjai : Szkurkay Létiárd és 
Andrejczo János, póttag : Zapotoeky Péter. A 111. 
küld, elnöke: Görgey Pál, rendes tagjai : Tom
csányi Árpád és Ilutka János, póttag: Pajkoss 
Emil. A IV. küld, elnöke: Fröhlich Gyula, rendes 
tagjai: Tolvay I inre és dr. W idder Márk, póttag: 
Vasai ly János. Az V. küld, elnöke: Wiczmándy 
Ödön, rendes tagjai: Novak János és Széniére 
Géza, póttag : Szoták István.

— Kösxönet nyilvánít ás. A városi kép 
viselőtestület t. tagjainak, kik a tegnapi választás 
alkalmával b. szavazatukkal támogatni szívesek 
voltak ezúton is őszinte köszönetemet nyilváuitom 
s kérem, hogy bizalmukat irántam a jövőben is 
fentartani szíveskedjenek. Hahisz l’ál oki. jegyző.

— Felolvasás ax „Ifjúsági Egyesü
let*-ben.  Folyó hó 8 án d. u. 4 órakor kezdte 
meg László E. Flóris áll. tanító az „Iparos-tanonc-, 
segéd- és mester egymáshoz való viszonyáról**  szóló 
sorozatos felolvasását. A mai felolvasás tárgya csak 
egy része a sorozatnak, mely az iparos tanoncok- 
ról ad kimerítő, mindenoldalú tájékozódottságot. 
A felolvasás a megjelent vendégek és tagok tetszése 
mellett folyt le.

— A sxtára-krivostyánl útvonal ügyé
ben az államépitészeti hivatal azon jelentést tette 
az alispánhoz, hogy a Zemplénvárinegye területén 
fekvő szakasz jó karban van. Ez valóságos satirá- 
nak tűnik fel, hiszen a Sztáray féle májortól Izbu- 
gyáig a mely pedig vármegyénk területe, most 
sem lehet közlekedni. Izbugyálól—Sztáráig pedig az 
ut oly rossz áPapotban van, hogy ennél járatlanabb 
vonal alig akad a járás területén, pedig van abból 
elég, szolgálunk példákkal is. Falkus—Dubróka, 
Málca—Hegyi között tessék megpróbálni esős idő
ben közlekedni.

— Ax anya sxive. A reggeli vonat indu
lásra készén állt a pályaudvaron. Utasok és hor
dárok izgatottan kiabáltak és futkostak, csak egy 
öreg asszony járkált nyugodtan. A vonatvezetőt 
kereste. Mikor megtalálta, kotorászott a zsebében, 
előszedett egy koronát és odament a keresve-ke- 
resett férfiúhoz, aki a gép mellett álldogált.

— Fogadja lelkem, — mondta az öreg asszony 
— ezt magának szántam. — Odanyujtotta a koronát.

— Miért adja nekem ezt a pénzt ? — kér 
dezte a gépész.

— Azért lelkem, hogy vigyázzon, ne essen 
az utón baja a vonatnak, mert magukkal utazik 
az egyetlen kis leányom.

— Mindenki tudja, hogy a Mauthner- 
féle impregnált takarmányrépamag a legnagyobb 
termést adja, hogy konyhakerti magvaiból a lég 
jobb főzelék és zöldség terem és hogy virágmag- 
vaiból fakad a legszebb virág. Szóval a Mauthner- 
féle magvak a legjobbak, készletei a legnagyobbak 
és árai igen olcsók.

— Éjjeli xene. Ejfél után van. A hold 
egykedvűen sétál az égen, a csillagok pedig ka
csintgatnak egymásra. Az egyik utcán egyszerre 
csak édes hangok zendülnek fel ... A cigány 
hegedűje sir abbau az elszomorító tudatban, hogy : 
„Csak egy szép leány van a világon.- Az utcában 
egymás hátán szorongó apró házak álmélkodva 
hallgatják a bűbájos hangokat s bent a házakban 
mozgolódás támad. A cigány az utca közepén áll. 
Egyszerre mind a két oldalon megcsillan valami 
világosság. Az egyik házban három leány is siet 
gyújtani gyertyát s örömtől reszketve kandikálnak 
ki a függöny mögül, vájjon melyiküknek szól a 
zene ? De ah ’ Épp oly gyorsan kapják is fejecs
kéiket — a cigány háttal áll nekik, a muzsika 
tehát — másnak szól. Egyszerre csúnya lesz a 
nóta s bosszúsan mondogatják, micsoda cincogás 
ez ! ? — A másik házban azonban annál édesebb, 
annál szebb a muzsika s fehér ágyában remegve 
hallgatja egy kicsi lány, amit éjnek éjszakában a 
cigány hegedűjével mondat el neki egy nagy 
legény.

— Német leleményesség. Az Erzsébet- 
falvai Közlönyben olvassuk: Valami „Mach“ nevű 
briinni cég azzal kereste meg lapkiadóhivatalunkat, 
hogy cégét egy éven át 52 szer hirdesse meg a 
Közlöny s ezért a cég 35 korona ára „hózentrá- 
gert- küld hirdetési dij fejében. A becsatolt nyom
tatott prospektusából s árjegyzékéből kitűnik, hogy 
a sógor egész komolyan kínálja a hózentrágerjait. 
Éppen e fölött kacagunk, midőn betoppan hozzánk 
udvari borbélyunk, ki még a német sógort is túl
licitálta s arra ajánlkozott, hogy az esetre, ha egy 
évig hirdetjük valódi erzsébetfalvi mindenféle szin 
ben gazdag parókáit és Gáspár féle bajuszkölőit, 
a hirdetés tejében hihuzza minden fogunkat. 
Csakis ilyen élelmességgel lehet ma már exisztálni.

— Ubrexs mezővárosában 1903. évben 
az országos vásárok a következő napokon fognak 
megtartatni: 1. József napi vásár március 18 án.
2. Szent György napi vásár április 22-én. 3. Szent 
János napi vásár junius 17 én. 4. Mindenszentek - 
napi vásár október 28-án.

IRODALOM.
— A I.ampel-Wodianer u<lv. könyvke

reskedő cég Irodalmi Értesítője, a melynek célja, 
hogy a könyvolvasó müveit közönséget tájékoztassa 
a magyar és külföldi könvvpiacz eseményeiről 
immár második évfolyamába lépett. A havi szemle 
idei első száma mindenek előtt a magyar könyv
piac egy eseményszámba menő nagy szabású uj 
kiadványára hívja fel a figyelmet, a Beöthy Zsolt 
szerkesztésében készülő nagy magyar Művészetek 
Történetére, a melynek első kötete husvétra jele
nik meg. A szemle tárcája mutatványt közöl 
Loitay Pál Nagytnagyarország jövője cimü könyvé
ből és a Monna Vannából, a melyet Ábrányi Emil 
fordított. A páratlan sikert ért szinmü szerzőjét, 
Maeterlinoket képben is bemutatja ,az Irodalmi 
Értesítő. Az Egy kis statisztika cimü cikk meg 
kezdi a kiadó cég múlt évi nagyszabású kiadói 
működésének az ismétlését. A Lapszemle cimü 
rovat az uj könyvekről a sajtó véleményeket szedi 
össze. A rendkívül érdekes különféle rovat beszá
mol az elmúlt hónap irodalmi eseményeiről és a 
készülő uj könyvekről, Rákosi Jenő, Dóczi Lajos, 
Kemenes (Kempf) József arcképe disziti a rova
tot, a mely bemutatja Írásban és képben egyebek 
között a pannonhalmi régi könyvtárt is. A szemle 
befejező része a könyvesház a hazai és külföldi 
bibliográfia. Ezt a hasznos és érdekos Irodalmi 
Értesítőt a kiadó cég a könyvkedvelő közönségnek 
kívánatra készséggel megküldi állandóan, teljesen 
díjtalanul.

Felelőn .“/.erkenztő ; Dr. Kállai József.
Főmunkatárs : Dr. Kellner Mihály.

Kiadóhivatali művezető; Lánd&i József.

Egy használt jó karban lévő 

kerékpár 
megvételre kerestetik. — Czim a kiadó

hivatalban.



Van szerencsém a

Rendkívül kedvező alkalom

kínálkozik mindenkinek, ki legjobb 
varrógépet legjutányosabb árban 
venni szándékszik. —

<

nagyérdemű vevőközönség tudomására hozni, hogy uj 
gépüzletembe történt átköltözködés folytán több száz darab általánosan ismert 

legjobb minőségű varrógépet 
kell rövid idő alatt eladnom, minek következtében tólem addig, inig tulhalmozott 
raktáram tartani fog, saját beszerzési áron a legkitűnőbb szerkezetű varró
gépek vásárolhatók, s a nálam élvezendő potom árak daczára, minden egyes varró
gép után 5 éri teljes jédállást vállalok.

Jelenlegi fióküzletem Nagymihályon 
a Strömpl szálló szomszédságában levő 
Brünn-fele házban van berendezve.

A nagyérdemű közönség tömeges rendelését 
és pártfogását kérve, niaradtani

kiváló tisztelettel
IG-IsT-Á-OS;.

Egy alig használt 
uj rendszerű

Elevátor
olcsón eladó. - Hol? Meg
tudható e lap kiadóhivata

lában.

Tej eladás.
Negyven darab fajtehéntől nyert tej 

kapható naponként jutányos feltételek mel
lett. — Bővebb felvilágosítás nyerhető a 

Komanyai bérgazdas ágnál 
? onianya, u. p. Z.-Butka.

Iroda gyakornoknak
I ajánlkozik jó kézirásu magyar és német 
I levelezésben jártas fiatal ember, Szives meg- 
j keresések e lap kiadóhivatalához intézendő!;.

A t. építkező közönségnek, valamint a 
t. építész urak szives figvelmébe ajánljuk 
kiválóan jó minőségű

Mész
készletünket a legjutányosabb árak mellett.

Tisztelettel

Schwartz és Számét
mész nagykereskedők

Nagy-Mihály. a „CSILLAG " épületében.

MAKAHUSZ FELIXNÉ
az ungvári ni. kir. Bábaképző Intézetben 

kitűnő sikerrel végzett

• • •••••••••• •
• FEDORCSÁK JÁNOS •

úri- és női czipész Nagy-Mihály, Béres-utcza •
•

Tisztelettel tudatom a 11. é. közönséggel, miszerint helyben Béres utcza) 
egv a mai kor igényeinek mindenben megfeleld •
úri és női czipész műhelyt •
nyitottam és azon kellemes helyzetben vagyok, hogy férfi- és női lábbeliket 
a legizlésesebb és legszolidabb kivitelben készíthetek.

Több évi működésem hazánk nagyobb városaiban szakmámban való tel-
• jes jártasságot eredményezett számomra s a ti. é. közönség támogatása mellett 

azt a legteljesebb mértékben érvényesíthetem is.
•

• Szives támogatásért esd __ - , , —. ,I^ed-orcsalz T an o s
úri- és női czipész.

•
1 • • ••••• • • • • W~•

okleveles szülésznő
lakik :

Nagy-Mihály, Selyem-utcza 42.
..SZARVAS"

M
_ I

vagy

a legjobb, legkiadósabb és 
azért a legolcsóbb szappan 
Minden kártékony vegyü- 

léktöl teljesen ment.

,K U L C S“

B fg

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden 
darab szappan a névvel és a fent láthaté>

védjegyek egyikével legyen ellátva. »

Nyom. Land< síuau B. köuyvuyomdájábau*

Bérbe adó
a Béres-utczában egy bolthelyiség lakás
sal együtt április hó i-tól. — Bővebb 
felvilágosítást ad

KOZMA MIHÁLY, 
háztulajdonos.


