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szerkesztőség:
Hov« x lap szellemi réx/.ét illető minden 

közlemény intézendő
Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

EI.ŐEIZETF.S1 DÍJ: Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.
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Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fll.

KI ADOHI V AT AL *.
Hova az előtizetéxek, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

A haza.
Tudjátok-e mi a haza?
Olvassátok el a szibériai utazás bor

zalmasságait. Negyven napon át 30-40 fo
kos hidegben végtelen jégmezőkön száguld 
keresztül a mozdony, maga után vontatva 
a teherszállító kocsikat, amelyekben ez egy
szer nem marhát szállítanak, hanem ami 
olcsóbb ennél — embert. Orosz katonákat 
visznek a rémes távolságba a vonatok, em
berek százezreit, akik mennek a világ túlsó 
részére, hogy' meghaljanak azért a hazáért, 
amely elnyomja, kizsarolja, emberszámba 
nem veszi és kínozza őket. Mennek a mu
zsikok és mennek a zsidók, vérüket ontani 
azért a hatalomért, amely csak nyűgöt és 
szolgaságot, üldöztetést és megvetést ad 
nekik ; meghalni azért a cárért, aki őseivel 
együtt soha nem igyekezett népénes szi
véhez férkőzni és szabadságot nem ad neki 
most sem, midőn az egész müveit világon 
alkotmány és szabadság van; mennek küz
deni annak a hadseregnek a dicsőségéért, 
amely a szuronyok millióival tart fenn egy 
zsarnoki hatalmat, ólomgolyóval és kam- 
csukával némitja el a milliók jaját; mennek, 
hogy továbbra is biztosítsák azt a közigaz
gatást és állami rendet, amelynek a kant
csuka és Szibéria ólombányái a fundamen
tumai.

Ti szegény, derék orosz katonák, ti 
rabszolgaságban sinylö muzsikok, ti halálra 
üldözött, megvetett zsidók, mért mentek 
mégis vígan és lelkesen a háborúba? Ha 
megver titeket az ellenség, még csak rosz-

T A R C Z A.
A levél.

— Miféle levél ez?
— Melyik ?
— Amelyet épp elrejtettél.
— Nem rejtettem el, csak eltettem.
— Miért nem olvastad el?
— Mert csak később fogom elolvasni.
— Hogy van az, hogy fel sem bontottad?
— Mert csak később fogom felbontani.
— Mikor egyedül léssz?
— Mikor egyedül leszek.
— A levél egy hölgytől jön.
— Én nem tudom.
— De én tudom. Parfümirozva van. A 

boritéka hosszúkás, nagyon hosszúkás és a cím 
szemtelenül nőies Írással van Írva. E fölött 
nem lehet vitatkozni.

— Nincs is szükség arra, hogy vitatkoz
zunk.

— Lajos add ide a levelet.
— Eszembe sincs!
— Add ide, ha mondom, vagy jaj neked!
— Azt hiszed, hogy ha én kompromittáló 

leveleket várnék, nem tudnám meggátolni, 
hogy a te jelenléte iben adják át ? Es Istenem 
melyik férfi lenne oly esztelen, hogy a fele
sége kíváncsiságát és féltékenységet telkoltse .' 

szabb lesz a sorsotok, a megalázott zsar
noki uralom rajtatok tölti ki boszuját. Ha 
pedig győztök: még gőgösebb és feifuval- 
kodottabb lesz a zsarnoki hatalom, a szu
ronyok félelmesebben fognak villogni, a 
kamcsuka élesebben fog suhogni!

Mégis mentek.
A túlzsúfolt marha-vagonokban, a 40 

fokos hidegben, a bűzös parázatokban, a 
tisztátalan ruhában, az állatnak is rossz élel
mezés dacára, ti a nemzeti himnuszt ének- 
litek és bátran mentek keletázsia irtózta— 
tóan nagy mészárszékébe . . .

Miért mentek ?
A hazáért mentek.
A hazáért, amely elvitázhatatlanul a 

tiétek éppen úgy, mint a félelmetes hatalmú 
cáré, a levegőért, melyet szívtok, virágért, 
madárdaláért azoknak a mezőknek, amelyek 
nem a tiétek, a nyelvért, az imádságért, 
melyet az anyátoktól tanultatok, az Isten
ért, akit imádtok, az érzelemért, amely ki
fürkészhetetlen és mégis ki nem irtható 
azoknak szivéből, a kiknek hazájuk van 1

Mostoha az a haza, de haza mégis. A 
szenvedéseken, az elnyomatásokon és ül
döztetéseken keresztül egv glóriás fényes
ség ragyog feletek az éjszakában: a haza 
dicsősége!

Csodálunk benneteket, egyszerű, sze
gény és halálra szánt, szenvedésekre kár
hoztatott orosz katonák, akik szeretitek a 
hazát és mentek meghalni érte, aki oly 
mostohán bánik veletek.

Ha a zsarnoki hatalomban egy sze- 
mernyie lenne annak az érzéknek, amely a

— Oh van sok oly nő, hogy csak akkor | 
szeret valakibe, ha az valami veszélylvel jár. 
Különben azt tanácsolom neked, hogy hagyd 
már fel ezzel. Már meguntam.

— Mit untál meg?
— Körülbelül egy hónap óta rendkívül 

szeretetreméltó vagy velem szemben. Ez szö
get ütött a fejembe. Bizonyos, csak azért vagy 
ismét jó férj, mert kedvesed van 1

— Ostobaság!
— Ismerem « rendszeredet. L'gy teszel 

mintha nagyon érzékeny lennél. Szinte köve
telő lettél. Ezt azelőtt nem tetted. Egy-egv 
toár de force; szükségét érzed annak, hogy 
jentartsd a hitemet. Ennek én egy cseppet se 
örülök. Ellenkezőleg, kellemetlenül érint. Én 
imádlak. De mégis már nyolez éves házasok 

, vagyunk. Azért vallj be mindent, hagyd őt el 
és én mindent megbocsátok. Akarod ?

Lajost meghatották az édes, sokatmondó 
szavak és igy szólt:

— Hallgass reátn. Igen ezt a levelet egv 
nő irta, aki bizonyos értelemben a kedvesem 
volt. Megismertem az Írását. De lehetetlen, 
hogy ez a levél, melyet oly meggondolatlanul 
küldtek nekem, 11c tartalmazna keserű szem
rehányásokat. Már több, mint egy hónapja, 
hogy nem voltam nála, már több, mint egy 
hónapja, hogy minden összeköttetést megsza
kítottam vele, már több, mint egy hónapja,
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

hazáért való halálra ad nektek erőt: sza
bad és boldog nép lenne már régen az 
orosz. Tőletek elnyomott, elcsigázott fe
hér rabszolgák tanulja meg a nemzetközi
ségben élő világ, hogy van még haza és 
szeretni kell.

Mathiáxz József a nagymihályi állami elemi 
iskola derék igazgatója a folyó évben tölti be ta 
nitói működésének 30. évét.

Három évtized bármely pályán nagy idő, 
mennyivel nagyobb azonban a tanitói pályán ! 
Mathiász a szó szoros értelmében véve tanító volt, 
összpontosítva benne a tanitói erények és tökélyek ; 
ezáltal vívta ki Nagymihály városának, a társa 
lalom minden rétegének, kartársainak, jó bará
tainak elismerését és igaz őszinte tiszteletét.

A tanítótestület és az iskolagondnokság e hó 
12 én Mathiász József harminezéves működésének 
emlékére ünnepélyt rendezett, a melyen a társa
dalom szine-java megjelent és a kartársak közül 
igen sokan az egész vármegye területéről.

Mindenki sietett és örömmel, hogy az elis 
mérés koszorújához egy levéllel járuljon.

Legméltóbb jutalmát lelheti működésének 
Mathiász abban, hogy kartársai ér a társadalom 
tudatában vannak szerzett érdemeinek és hogy 
az őszinte, nem erőltetett elismerés azok részé
ről jön.

Nagymihály városa és közönsége tudja, hogy 
az állami elemi iskola és annak élén Mathiász, 
mennyivel járultak hozzá a hazafias szellem és a 
magyarosodás terjesztéséhez, emlékezzünk csak 
vissza a hetvenes évekre, a midőn a magyar szó

hogy semmit sem akarok tudni felőle! ... És 
most, ha érdekel, olvasd el!

Lívia lázasan és mohón tépte fel a borí
tékot és mialatt a férj szivszorongva, ünnepé
lyes csendben vári, milyen hatása lesz a tel
jes leleplezésnek, a nő szemeivel szinte el
nyelte a levelet, melv emigy szólt:

— Elhagytál, hogy visszatérj a feleséged
hez. Ezt előre megmondtad nekem vakmerő 
arcátlansággal, amiről azt hitted, hogy őszin
teség. Ha az a nő, aki miatt egy férfi elhagyja 
a kedvesét, a saját felesége, akkor az árulás, 
melyet elkövet, borzasztóbb, mert az az eny
hítő körülmény sem forog fenn, hogy szerel
mes. Te nem szereted a feleségedet, az meg 
nem szeret téged. Ha te szeretnéd, akkor job
ban ügyelnél reá, ha ő szeretne téged, nem 
menne háromszor hetenkint, hétfőn, szerdán 
és szombaton 5 órakor délután a Teréz-körut 
65-ös számú ház földszinti lakásába, a hol őt 
egy huszárhadnagy várja. Szervusz! Laura.

E részletek pontos ismerete, a mit Lívia 
boszorkányságnak tartott, nagyon megijesztette 
őt; félt, hogy esetleg az egész dolog kitudó
dik. Sápadt arccal, vértelen ajkakkal, mintha 
kisértet markolta volna meg a mellét, tánto
rogva hökkent vissza, egy karszékbe esett és 
a fejét hátravetette. Azonban felébredt benne 
az önvédelem ösztöne és görcsösen fogta ke
zében a levelet. I.uigi, aki magát bünösebhnek 
tartotta, mint valaha, letérdelt előtte, csókol-



még ritkaság volt, a midőn csupán az intelligens 
elem bírta hazánk zengzetes nyelvét .*

Mennyivel máskép állunk mos és bár ta
gadhatatlan, hogy a nagy haladásban mindnyá
junknak van részünk, az oroszlánrész mégis az 
iskola és annak derék tantestületéi illeti.

Nem akarjuk Mathiász József érdemeit e 
helyen külön külön méltatni, hiszen közismertek 
azok és facta locuntur.

Az iskola államosítása, a gazdasági fin és 
leány ismétlő iskola alapítása, a felnőttek nkta 
tása, a tanítói aegélyegyesület, mind az ő nevéhez 
füsodnek.

Az ünnepély lefolyása a következő volt: Az 
óvoda nagyterme ez alkalomra csinosan lelt dí
szítve és már korán kezdett gyülekezni az intel
ligens közönség, úgy hogy 10 órakor a nagyterem 
zsúfolásig megtelt.

Az ünnepeltért egy három tagú küldöttség 
ment és midőn Mathiász az óvoda küszöbét át
lépte, harsány éljenzéssel fogadták őt, melyuek 
csillapulta után litrtgszászy István kir. tanfelügyelő 
üdvözölte Mathiász Jőszeiét. elsorolta érdemeit és 
büszkén jelentette ki, hogy a nagymihályi állami 
iskola a vármegye ékessége.

Ezután Hodossy Béla, a vármegyei tanító 
testület elnökének üdvözlő beszéde következett, 
majd dr Eperjr»y Lajos Nagymihály városa ne
vében szép szavakkal üdvözölte az ünnepeltet.

A sátoraljaújhelyi állami elemi iskola tan
testülete küldöttségileg képviseltette magát az ün
nepélyen és választmányi ülésének jegyzőkönyvi 
kivonatát szép diszkötésben nyújtotta át megem
lékezésül Matbiásznak.

Következett Polányi Géza kir. közjegyző, 
az iskolagondnokság elnökének beszéde, amelyben 
a műit szomorú culturalis képét tárta fel, amidőn 
az iskola még szekérszinekben volt elhelyezve, 
majd genetikus sorrendben ismertette az iskola 
fejlődését. Magasabb szárnyalást! beszédében ki 
fejtette, hogy a múltak sötétséget Mathiás József 
oszlatta el és ma az iskola minden köve, pázsitja, 
minden iája az ő nevét emlegeti. Átadja az ün 
nepeltnek a város közönsége által létesített Mathiász 
József féle 16C0 koronás alapítványra vonatkozó 
alapítványi levelet.

Mathiász Józst i minden egyes üdvöz ő be 
szédre meghatotta!) válaszolt, forró köszönetét mán 
dott az öt ért kitüntetésért.

A nagymihályi tanítótestület megfestette ta
nácsterme részére szeretett igazgatójának arczké 
pél, melynek leleplezése szintén az ünnepély 
egyik és legszebb pontja volt. A tanitótestütet ér
zelmeit László E. Elérts tolmácsolta, oly szivhoz 
szólóan, oly édes szavakkal, hogy nem volt szem, 
amely könnyekei nem hullatott, üdvözlő szavait, 
— amelyek közben az arckép leteplezése történt, 

gáttá, kedveskedett neki és kezével simogatta 
a homlokát, melyet hideg veríték borított.

— Livin, Livin, drága Líviám! . . . Te 
szegény!... Látod, látod.'... Te akartad 
igy! . . . Te hát nem is volt igaz, hogy te már 
előre sejtettél valamit! . . . Mert hisz’akkor a 
hatás nem lenne oly lesújtó . . . De esküszöm, 
hogy soha sem fogom viszont látni ezt a nőt! 
Kérlek, csillapodjál ! Ne gyötörd magadat anv- 
nyira1 Nem vetted észre, hogy mindennek 
vége ? Hisz az bizonyára világosan látható eb
ben a levélben . . . Nem, nem, ne szorítsd ugv 
össze a markodat! Nem akarom, hogy az a 
papiros megszelitségtelenitse a kezedet. Nem 
akarom! Nem akarom! . . .

Lívia hebegve szól:
— Csak nem hiszed, hogy ezt a levelet 

most neked vissza fogom adni!
— Es mitévő lesz esz vele?
— Ne kérdezz.
— Mit akarsz tenni Lívia?
— Ez a levél most az enyém !
— Elakarsz hozzá menni ? .. . Az arcába 

akarod dobni? ... Tragédiát, katasztrófát, bot
rányt akarsz előidézni? . . . De vájjon miért? 
Miért ? Nem engedem, hogy ilyen nővel érint
kezzél . . . Lívia, Lívia, az egekre kérlek!

Es mivel a nő makacsul ellentállt és a 
levelet hihetetlen erővel szorította a markában, 
Lajos az erőszakhoz folyamodott! A harc he
ves és elkeseredett volt, de rövid ideig tartott. 
A férj acélkemény ujjaival kiforgatta felesége 

— azzal fejezte be, .Előttünk fog állani mindig 
e kép, mint a munkásság, szorgalom és igazság 
szimbóluma."

Még a növendékek nevében Bujdos József 
V. □. t. üdvözölte az igazgatót. Meg kell még em
lékeznünk arról is, hogy az egyes beszédek köz 
ben az ifjúsági és gyermek dalárda praecisitással 
több énekdarabot adott elő és e részben Klain 
Sándor tanítót illeti az érdem, a ki a dalárda 
élén áll.

Az ünnepély 12 órakor ért véget, s a közön
ség a Csillag szállóban rendezeti diszebédre ment, 
amelyen közel 150 vendég vett részt. Ebéd alatt 
több túszt hangzott el, s ezek közül felemliten 
dök : Mathiász, Beregszászy, Pőlányi, Oppitz, Salgó 
Bertalan és Petrovícs József pohárköszöntői. László 
Elóris pedig felolvasta a nagy számban érkezett 
üdvözlő táviratokat.

A közönség a késő délutáni órákig együtt 
maradt, inig végre az ünnepelt éltetésével távozott.

Az ünnepély sikere érdekében László b loris 
tanító működött közre s övé az érdem, hogy 
ily szépen sikerült.

VEGYES HÍREK.

T a -v a, s z .

A természet hosszú téli álmából feléb 
redt lerázta magáról patyolat liól< plét, mely 
Ivei a zordon tél kemény hidegei ellen ke
resett menedéket. Fii, fa, virág kizöldül, 
folyó, patak, csermely megszabadul jégpán
céljától s a dalos madarr k uj énekbe fognak, 
hogy dicsőítsék az örök természetet.

Tavasz ! Minő bájosan hangzik, minő 
isteni élvezet nyilvánul megjelenésében. A 
balzsamos levegőt, langyos illat járja keresz
tül. a lenge fuvallat frissítőén hat n képze
letre, testre egyaránt. Vérünk hevesebben 
pezseg ereinkben, szivünk dobbanása gyor
sabb, képzeletünk merészebb és uj remény 
száll csüggedt keblünkbe.

Tavasz 1 Van e valami bűbájosabb, va 
lami elragadóbb ez évszaknál ? Képzelhetünk-e 
kedvesebbet a természet ébredésénél ? Még 
nyomai látszanak a hossza s mély álomnak 
melyből a természet oly nehezen ébredett, 
de már az uj élet ezer nyilvánulásait észlel
hetjük az éledő anyafold felületén.

Tavasz 1 A szerelem s a poezis évszaka. 
Hányszor megénekeltek, hányszor elsirattak. 
A világ összes poétái belőled merítettek ih
letet, tőled származott mindama varázs, mely 
az olvasó közönséget magával ragadta, keb
lében költői érzelmeket fakasztva.

csuklóját, ádáz ellentállását legyőzte és birto
kába kerítette a papit- gomolvt. Lívia felemel
kedett és akaraterejének utolsó, ketségbeesett 
megnyilatkozásával felkiáltott:

— Ez a nő hazudik! És Lajos, aki biz
tosra vette, hogy ő a botrány okozója, azt 
mondta igaz szeretettel:

— Ne igyekezzél őt még jobban lealacso
nyítani. Az ő szerelmi bánata engem különben 
is hidegen hagy. Én nem szeretem és sohasem 
szerettem őt. Es az ő tüzével, akár igaz, akár 
hamis, okosabbat nem tehetek, mint a hogy 
a szivaromat gyújtom meg vele. Nézz ide I

Nyugodt mosolylyal kivett a szivartárcá
jából egy havannát. A levélből fidibuszt csinált, 
lehajlott, hogy a kandalló égő hasábjait érintse 
meg vele, aztán az előkelő dohányos ügyessé
gével a lobogó papirossal meggyujtotta a szi
varját.

Lívia dttledezve nézte, lábai gyökerei 
vertek, igyekezett valahogy az érzelmeit elrej
teni, melyek szédületes gyorsasággal következ
tek egymásra. Most a vér ismét visszatért ar
cába, ajkai pirosak lettek ; az egész remek lény 
ismét megelevenedett és a legelragadóbb hálák 
sugározták ki. Mikor a leve! utolsó maradvá
nyai a kandallóba estek és az első füstkarika 
diadalmasan szállt fel a Lajos szájából, a nő 
átölelte (nesztelen karjaival és beborította őt 
sokat Ígérő, lenge pongyolájával.

— Oh! Lajos, Lajos, te angyal vagy! 
Es néhány perc múlva kialudt a szivar.

Tavasz ! Az ifjúság, a csapongó jókedv 
simboluma Vájjon tudod minő eszményi szép 
hivatási tulajdonit neked az emberiség. Váj
jon tudomással birsz e arról minő várva várt 
jövevény, minő sóhajtolt remények teljesülése 
vagy.

Ha tudod mindezt, úgy engedd meg, 
hogy dicsőítésedhez mi is hozzájárulhassunk, 
szivünkből fakadó keresetlen szavakkal. 
Engedd meg, hogy eljöveteleden mi is kife
jezést adhassunk örömünknek.

Tavasz ébredése, virágok nyílása, min
dig kedves a tavasz nekünk, mely ötvenhat 
év elölt szabadságunk bimbó fakasztó édes
anyja volt. Kedves most is mert eljövetele 
reménységet nyújt egy jobb jövendő bekö
vetkezésének. Hiszen első ténye már, hogy 
haldokló reményeinket uj életre kelti, midőn 
a politikai láthatár sötét fellegeit hazánk 
egéről, egészséges fuvalatával elűzte, soha 
meg nem hálálható jótétomény.

Am a tavasz eljövetele gyászos emlő 
keket is ébreszt mi bennünk. Gyászosokat, 
fájdalmasakat, soha meg nem szünöt. Kilőne 
évvel ezelőtt minden magyar ember szivét 
halálos zsibaddsággal töllé el a tavasz eljö
vetele, mert abban a percben midőn az első 
tavaszi napsugár áttörte a sötét fellegeket, 
gyászba borult az ég hazánk felett, egy meg
tört szem szomorú sugarából. Meghalt Kos
suth Lajos Magyarország megváltója, a sza
badság apja. Azon napon hunyta be örökre 
szemét, a melyen a szabadság évszaka meg
született. Március 20. Szomorú dátum hazánk 
történetében.

Éppen ezért, ha ujjongó érzés fog is el 
bennünket a tavasz eljövetelén nem bírjuk 
elnyomni a fájdalom ki kitörő érzelmét, mely 
lyel a nagy apostol emlékének áldozunk.

A természet éled, s újból megkezdi 
működését mindnyájunk jó voltára, de az a 
nagy keserűség, mely bár az idők múltával 
nem vág már oly érzékeny sebet kedélyün
kön, mindig birni fog oly hatással, hogy kellő 
resignatióval tekintsüuk minden jó elébe, 
mert bizonyára szomorúságot is rejt méhében.

Dicső szép Március, üdvözlünk körünk 
ben s n reményt, mit eljöveteleddel itne meg 
pecsételtél, ne engedd kiveszni sziveinkből 
soha.

— .Kinevezés. A m. kir. pénzügyi minisz
ter H’eöer Pál m. kir. adótisztet a nagymihályi 
kir. adóhivatalhoz osztotta be szolgálattételre és 
egyidejűleg Krizzt János nagymihályi m. kir. adó
tisztet hasonminöségben a bánfihunyadi m. kir. 
adóhivatalhoz helyezte át.

— Március 1'1 <ke. A szabadság tijjáéb- 
redősének dicső évfordulóját városunkban ez év
ben is méltóan ünnepelte meg közönségünk. A 
kaszinó egyesület a Barnai szálló termeiben ren 
dezett ez alkalomból társas vacsorát, a hol szép 
számú közönség gyűlt össze. A nap jelentőségét 
Gorzó Bálint sámogyi esperes szép ünnepi beszéd
ben méltatta, majd dr. Eptrjety Lajos és a paz- 
dicsiak ékesen szóló lelkésze Kozlay József fejte
gették a dicső mull emlékét. A közönség pedig 
állva énekelte el a Himnuszt. Az egybegyűltek 
zene mellett a késő éjjeli órákig maradtak együtt. 
A függetlenségi pártkör a Csillag szállóban külön 
ünnepelte a nagy napot, a hol szintén sokan gyűl 
tek egybe. Az ünnepi szónok dr. Fucht Ignácz 
volt, a ki méltóan fejtegette Március idusának 
történelmi jelentőségét. — Reméljük, hogy legkö
zelebb miként a múltban, közönségünk együtt 
fogja a nagy nap emlékét megünnepelni; március 
!.'»-ének vívmányait egyik párt sem foglalhatja el 
a magáénak, azokat a nemzet vívta ki és illő, 
hogy o napot minden magyar együtt ünnepelje.’

— A Jdrdamunkálatokra vonatkoxó 
szerződés még e hét folyamán lesz felsőbb jóvá
hagyás végett a törvényhatósághoz felterjesztve és 
mihelyt a szerződés megerősítést nyer a kövezési 
bizottság a munkálatok foganatba vétele iránt in- 
tezkedni fog. A mellékutcáknak makadám járdá
val leendő ellátása ügyében úgy látjuk a képvi
selő testületnek még egyszer kell dönteni, a meny
nyiben .Söirá Hermán vállalkozó UIMJO koronával 
olcsóbb ajánlatot adott be és a közgyűlés o mun 
kólátok kiadása tárgyában amúgy sem határozott 
véglegesen.

— Közgyűlés. A nagymihályi Takarék
pénztár Ipar és Kereskedelmi Bank ma d e 10 
órakor tartotta meg Czibur Bertalan elnöklete 
alatt az alapszabályok módosítása céljából egybe- 



hivott rendkívüli közgyűlését. Az egybegyült rész 
vényvsek az alapszabályoknak az igazgatóság ál 
tál tervezett módosítását egyhangúlag elfogadtak. 
Miután a közgyűlésnél) tárgya nem volt az elnöklő 
vezérigazgató azt ezek után berekosztette.

— A nagymihályl ifjúsági egyesület 
a szabadság hajnalhasadásának emlékezetét e. hó 
15 én az óvoda dísztermében fényesen ünnepelte 
meg. A nagy t< rém zsúfolásig m gtelt vendégek 
kel, akik érdeklődéssel hallgatták meg az iinne 
pély programmját, a melyet az egyesület elnöke 
Fáber Ferencz nyitott meg. A dalárda ATaín Sán 
dór karmester vezetése mellett szabatosan énekelt 
több darabot Birka Mihály, Steinhart Ignácz és 
locskő Gyula pedig szavalatokat adtak elő. A 
zárbeszédet Mathidsz József az állami elemi is 
kóla igazgatója tartotta, ki hazafiasságra és ön 
képzésre buzdította az egyesületet.

A Laboré halott fa. Az elmúlt héten 
kél ablakos tót Unginegye felől Nagy Ráskának 
tartott és egy lélekvesztő csolnakon akartak a 
Laborcon átkelni. Midőn a csokinkba szálltak a 
hátukon lévő teher súlya alatt az egyensúlyt el
veszítették és e közben a vízbe estek. Csak nagy 
nehezen sikerüli az evezősnek egyikd kimenteni, 
inig a másik a vízbe fűlt és hulláját, csak más 
nap sikerült kifoni. A szegény liptói tót halálát 
özvegye és hét árvája siratja.

— A Bánóé-Ungvári vasút létesítése 
ügyében a Málca és vidéki érdekeltség ma d. u. 
3 órakor a Málcai fürdőben gyűlést tart, a melyen 
a vasút építéséhez leendő hozzájárulási összeget 
fogják megállapítani.

— Halálozás. Dr. Marossy Antal Király- 
Helraec város orvosa f. hó 11 én hosszas szenve
dés után meghalt. Temetése szombaton általános 
részvét mellett ineut vége. Az elhunytban hépy 
Zoltán tb. főszolgabíró apósát gyászolja.

Nehrebeczky András nyug. gk. lelkész f. hó 
17 én 71 éves korában Gézsényben meghalt.

— Földalatti akna. A gróf Biordi tu 
lajdonát képezett rákóci birtoknak Alsó Körtvélyes 
község felé elterülő dombos részén mintegy 2000 
méter hosszú és 4 méter széles aknát találtak, a 
melyet még a XII. században áshattak. Az akna 
alagutszeriien van kiépítve és teljes jó karban 
van. úgy hogy abban most is lehet közlekedni. 
A nép hagyomány szerint őseink a háborúk alatt 
épitetlék az aknákat és ha veszély fenyegette a 
környéket, abban találtak rejtékhelyet.

— Pórul járt vásáros, Kezes Mihály 
abnrai lakos e hó 9 én a gálszécsi vásáron 2 darab 
tin ját 600 koronáért eladta. A mint pénzét h ol 
vasták két uriasan öltözött ember ment feléje és 
arra kérték, váltaná-e be 50 koronásaikat, Kezes 
szó nélkül teljesített© az ismeretlenek kérését és 
10 drb. 50 koronásért 5 drb. 1<M) koronás bank 
jegyet adott át. Haza érkezve fiának adta át a 
pénzt, hogy azt eltegye, azonban akkor reájőltek, 
hogy az 50 koronások bizony igen gyarló) hatni 
Hitványok. Nyomban jelentést tettek az esetről a 
málcai csendorségnek s ennek folytán a kellő 
nyomozás érdekébon a szükséges intézkedések 
megtétettek.

— Sorozás. Miután az országyülés az újonc 
jutalékot immár megszavazta a sorozások még e 
hó folyamán kezdetüket vi szik. Városunkban a 
fősorozás április hó 28. 29 én és 30-án fog
megejtetni. A sorozás polgári elnöke Thurdnszky 
László vármegyei főjegyző, polgári orvosa Dr. 
Widder Márk járási orvos lesz.

— Ebzárlat. Városunk t-rülotén egy ve 
szettségi eset fordult elő s ennél fogva a köz 
igazgatási hatóság az ebekre 40 napi zárlatot ren 
de t el. Erről a közönséget újból értesítjük és 
figyelmeztetjük miszerint a szájkosár nélküli ku 
tyákat el fagják pusztítani.

— Temesvár a magyar Erfurt. Már 
szakkörök, első rangú szaktekintélyek és szak
közlönyök is, mint pl. az Orsz Kertészeti Egye 
siiletnek Budapesten megjelenő szakközlönye a 
„Kertészeti Lapok4 stb. tárgyalják és sok hízelgőt 
és sok szépet közölnek Temesvár kertmüipáráról; 
ismertetik a nagy' terjedelmű mag , növény , rózsa 
de különösen az óriási nagy fa tenyésztési telepe 
két, melyek látványosságot képi znek s minden 
tekintetben kitünően vannak kezelve. Itt már 
nem százezer, hanem millió számban lesznek a 
növények tenyésztve s a szélrózsa minden iránya 
bán szétküldve; a külföldön is már állandó hír
névre tettek szert, mivel szépek és mindenütt jól 
fogamzanak. 1)'Imagyarország talaja és éghajlata 
kiválóan kedvező a k*  rtAszoli b rmelvényekre s 
nagyon alkalmas a legjobb fák. rózsák, ültetvények 
stb. tenyészthetéséro. Ami még manapság Belgium 
és Hollandia Középmrópa részére, az lesz Dél 
magyarország rövid idő alatt különösen a Kelet 
részére. A délniagyarországi kortmüipar nagy sze 
replésre van hivatva, mivel ott a kedvező hosszú 
és száraz ősz folyamon minden tökéletesen kifej
lődik, kiérik, mely kedvező körülmény Német 
országban és az északibb tartományokban teljesen 
hiányzik s számtalanszor előfordul ott azon eset, 
hogy a termést félérett állapotban kell b takarítani. 
DéImagyarország sik területein a nyár igen me

leg, forro ; a tel pedig szigorú és hideg; ennek 
következtében e kedvezőtlen elemi behatások alatt 
termelt fák és növények sokkal edzettebbek s 
bármely éghajlat alatt biztosan fogamzanak és disz 
lenek. A tenyésztelepek számára a talajt ott csak 
neh« zen lehet megmunkálni, mert ez szoros és kő 
tett, de kövér s a csemeték tápanyagokban nem 
szűkölködnek ; sohasem csenevészednek el és sokkal 
jobbak mint azok, melyek láp, homok s egyéb 
könnyebb talajnemekben termeltettek s mely 
utóbbiak nem bírnak olv nagy ellentállási képes 
séggel sem. A temesvári kereskedelmi és ipar
kamara jelentései, mely a k< rimüipart is behatóan 
tárgyalja, igen érdekes adatokat tartalmaznak 
Temesvár kertmüipari telepeinek terjedelméről, az 
olt tenyésztés alatt álló növények, fák rózsák stb. 
ültetvények arányairól s azon in nnyiségekről, 
melyek onnan evente elszállítva lesznek. Nincs 
város az országban, in 4y annyi kertmüipari cik 
kot termelne, mint a mennyit manapság Temesvár 
tenyészt.

— Vasúti előmunkálati engedélyek. 
A in. kir. kereskedelemügyi miniszter Köbér Agos 
tón és Simon budapesti lakosoknak a in. kir. állam 
vasutak Bánóé állomásától b izony. B-rettö, Gatály, 
Dubróka, Bulka, Szalók esetleg Málna, Deregnyő. 
Vaján. Mogyorós, Feketemező, Kiskapus, Nagyka 
pos, Veskóc, Vajkóc. Matyóé. Palló, Bátfa, Sislóc.

| Bot fala, Tarnóc és Ordarma községek érintésével 
a in. kir. államvasutak UngvAr állomásáig veze 
tendő h. é. vasútvonalra, továbbá Halász Zoltán 
pestmegyei gyóni földbirtokosnak az ungvölgyi 
vasul Kisberezna állomásától IJblva, Ladomér és 
Koloníca községek érintésével a nevezett által ter
vezett homonna—sztarinai h. é. vasút Sztakcsin 
állomásig vezetendő rendes vagy keskeny nyom 
távú gőzmozdonyu vasútvonalra, az előmunkálati 
engedélyt megadta.

— Dohányzási tilalom a vonatokon. 
Ilieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter az 
összes vasutaknak a következőket rendelte el: 1. 
Hogy az összes állomási várótermekben és zárt 
váróhelyiségekben, továbbá ott. ahol két étterem 
van. azok egyikében dohányozni nem szabad, mire 
a közönség e helyiségekben kifüggesztendő hir 
detinény utján figyelmeztetendő. 2. Minden vonat
nál, melyhez egynél több ugyanazon osztályú kocsi 
van beosztva, legalább egy 1., egy II.. illetve egy 
I. és 11. osztályú szakaszokkal biró kocsi, szűk 
séghez képest egy III. osztályú kocsi a nem do
hányzók részére tartandók fenn Az ilyen kocsik 
s azoknak minden egyes szakasza feltűnő módon 
"Nem dohányzó...mk*  feliratú jelzőtáblákkal Iá 
tandó el. Ezekn*  k a kocsiknak még a folyosóin 

: is tilos a dohányzás. Szükséghez képest a többi 
kocsikban is fentartandó megfelelő in> nnviségü és 
ilyenekül megjelölendő szakasz nem dohányzók 
részére. Ha valamely vonathoz csak 1—1 ugyan 
azon osztályú kocsi van besorozva, azok inindegyi 
kében egy-egy szakasz a nem dohányzók részére 
tartandó fenn. 3. Az előirt mennyiségben nem do
hányzóknak fenntartót*  szakaszokat útközben még 
abban az esetben sem szabad dohányzó szaka 
szókká átalakítani, ha a dohányzó szakaszokban 
tulzsufolás áll be ; ily esetben a dohányzó szaka
szokban helyezendők el, ahol azonban a dohány
zásiéi tartózkodniok kell. A vonatkísérő személy 
zel köteles arra ügyelni, hogy nem dohányzó sza
kaszba, vagy nem dohányzó kocsiba égő szivarral, 
vagy pipával be ne lépjen. Adohinyzási tilalom 
nak a női és nem dohányzó szakaszok!) m való 
megtartására a vonatkísérő személyzetnek ügyelnie 
kell és az utasok panaszát be s< in várva tartoznak 
a tilalomnak érvényt szerezni. Ezen rendelet 1904. 
évi április hónap elsejével lép életbe.

— A Kakas Márton. A parlamenti béke 
derűje ragyogja be. a Kakas Márton legújabb szá 
mát. Hogy a váratlanul bekövetkezett fordulatot 
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Az eladási árak Kossuth Lajos-utcai üzletemben tudhatok meg.
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HHÜGLEK LAJOS.

képbon és írásban ily hirtelen kitudta aknáz íi, 
művészi és írói gárdájának fegyelmezettségét s 
mindig alkotásra kész éberségét mutatja. A cím 
kép, a mely tíér Dezső művészi rutinjót hirdeti, 
egyenesen szenzációs hatású. A miniszterelnök 
fejéi rajzolta meg a művész misztikus színezéssel 
s olyan furfangos teknikával, hogy bármiképp for
dítsuk is a képet, hipnotizáló tekintettel néz ve
lünk farkasszemet. Es hatását érezve, igazat kell 
adnunk az alája irt szövegnek, a mely e képet 
Szrrnyáli gráfnak nevezi. Épp ilv művészi, de 
kacagtatóan mulatságos az Eder Gyula rajza, a 
melyhez Héderváry gróf miniszteri kinevezése 
s'.olgált témául. Az obstrukeió leveréséről, amely 
oly komoran indult és oly derűsen végződött, 
f.mek Lajos rajzolt egv kettős képet s úgy elta 
lálta vele az utolsó napok hirtelen változó borúját 
és derűjét, hogy jobban már aligis lehetett volna. 
Elmés és mulatságos a Feiks Jonő színes képe is, 
a moly a békére áhítozó oroszt gúnyolja ki s pom
pásan rajzolta meg a szabadelvű párt harcias fel
vonulását Jtncy Jonő. /\ kisebb képek szinte élő 
tanúi Ház Miklós nagyratörő talentumának. Az 
irodalmi rész az aktuális apróságokkal és vidám 
ötleteknek Ízléses összeállított gyűjteménye. A Ka
kas Márton előfizetési ára negyedévre három ko
rona. Egyes száma 30 fillér, kapható minden 
ujságelárusi tónál.

— Siketnémaák felvétele. A siketnémák 
hovesvármegyoi intézetébe a jövő iskolai évre 15 
sikelnéma gyermek vétetik fel. A felvétel iránti 
kérvények junius hó végéig benyújtandók. Bővebb 
felvilágosítással az intézet igazgatósága (Eger) szol
gél. — Egyben az igazgatóság felkéri mindazokat, 
akik a múlt évben gyüjtőivet kaptak, miszerint 
azt — esetleg üresen is — visszaküldeni szíves
kedjenek, hogy a nyilvántartásból kivezethesse.

— Gazdák, ha nagy terméshez akar
nak jutni, Mauthner féle magvakat vessenek. 
Idei árjegyzékét, mely 226 oldalra terjed, Afaufá 
ncr Ödön rs. éx kir. udvari ntagkeresktdése Buda 
pesten, Hottenbiller utca 33, mindenkinek ingyen 
megküldi. A kitiinőeu tisztított, legnagyobb csira- 
képességgel biró, fajtiszta magvak Arai alacsonyak. 
Különösen folemlitendők az impregnált takarmány- 
répainagvak és a legnemesebb gabonafélék dús 
választéka.

— Sportújság. Rendkívül csinos és eleven 
sportlapot indított Leopold Gyula az Általános 
Tudósító szerkesztő tulajdonosa Budapesten. „A 
Sportújság4 lóversenyekkel és lótenyésztéssel fog 
lalkozik. Felelős szerkesztője Sándor Mihály, munka
társai a sportszakirodalom legjelesebbjei. Tartalma 
nagyon érdekes; kimerítő, * teljesen megbízható 
értesülései, szakszerű megbeszélései miatt szüksé
ges szaklap. Előfizetési ára egész évre 24 kor. 
fél évre 12 kor. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal, Budapest, Erzsébet-körut 54.

Felelős R/.erke*<ztő  ; Dr. Kállai József.
Főmunkatáro : Dr Kellner Mihály.
Kiadóhivütali művezető : Lindái József.
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szép és finom kivitelben jutá
nyosán kapható

BREUER MÓRNÁL
Nagy-Mihály, Petőfi-utca 1. sz



Pályázat
a nagymihályi ált. ipartestület kebelében 
megüresedett titkári és könyvelői 
állásra.

Pályázati határidő: 11)04. március
25. déli 19 óráig.

Javadalmazás: 500, azaz Ötszáz ko
rona évenként.

A pályázatok az Ipartestülethez czitn- 
zendők

Nagymihály, 1904. márczius 17.

Ált. Ipartest. Elnökség.
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Arankamentességre hivatalosan 
plombozott lóhere és luczerna. ere
deti északnémetországi legmagasabb fokú 
csiraképességU burgundi takarmány
répa, takarmány és kerti pázsit fű, 
valamint eredeti erfurti konyhakerti 
és virág-magvak, kiváló jó minőségben

kaphatók

Glück Mór
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Gróf Sztárav Sándor nagymihályi uradalmi téglagyára | 
közvetlen a vasúti állomás mellett — ?

a j á n 1 k i t ü n ő ■

fali- és boltozati-téglát ‘ 
tetszés szerinti mennyiségben azonnali szállításra, továbbá Júniusban kezdődő szállításra 1 

vegyes méretű

Jalagcső és hornyos fedélcserép;
A gyártmányait.

I Jlz eladási árak az uradalmi központi irodában Jtagymihályban tudhatok meg.

’ciAYTwt *shuttu»;

■i CLAYTON & SHUTTLE WORTH™
által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gözcséplőgépek, 
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 

tisztitó-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 
szénagyUjtök, boronák, sorvetögépek, Plínet jr. 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza 
k morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes .
A aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden
jj§3k egyéb gazdasági gépek.

DEÁK JENŐ
fogtechnikus 

Nagymihály, Rákóczi-utcza 
Kiéin és Rosenblum-féle ház.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, hogy Nagymihályban állandóan lete
lepedtem és a Rákóczi-utczán a Kiéin és 
Rosenblum féle házban rendeztem be

műtermemet
a Imi minden a fogászati szakba vágó mun
kák amerikai módszer szerint gyökerek 
eltávolítása és szájpadlás nélkül. esapt’oga- 
kat. fogkoronákat, arany, celluloid és Kaut- 
schuk miidarabokat készítek.

Javítások 12 órán belül eszközöltetnek. 
\ idékii k 24 órán belül kielégittetnek . 
A n. é. közönség' pártfogását kéri 

Deák Jenő 
fogtechnikus.

VILÁGHÍRŰ
— a REKORD- fos • ■'/.éti műintézet a kiválóan l““ 
■ sikerűit élet nagyságú arcképeiről, melyeket eli»- m 

mert művészek által készittet, számos (kir. köz- ö 
j’-gyz'' által hitelesített elismerő levél a világ 

minden tájáról. ■

Elsőrangú képek árai'.
Olaj . aquarell és pastell festésben 
fi-nykép után 48-63 in. nagyságban
Legfinomabb kivitelű Brom . Platin- 
krétarajz

Részletes árjegyzék bérmentve. I
Egy életnagys.igu t. -tinéiiyt k. -zitiink mindenki- I 
nek teljesen ingyen, ha részűnkre ren<le- ®

■ lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre | 
beküldi. I

„REKORD**
festészeti müintézet

BUDAPEST. VII.. Rottenbiller-utcza 46.

jYÍ ell ékfo glalkozás!
Egv tekintélyes élet és gyermek- 

biztositó intézet Nagymihály és vi
dékére nagy ismeretségi!, befolyásos szor
galmas és erélyes hivatalnok, tanító, keres
kedő, iparos vagy gazdálkodónak átadná

helyi képviselőségét
és ennek munkásságát — melyet a saját 
foglalkozása mellett mellékesen eszközöl
hetne — az intézet igen jól honorálná

Olyanok, kik teljesen reá szánhatnák 
magukat az intézetnek való munkálkodásra, 
kedvező feltételek mellett alkalmaztatnának 
utazó hivatalnokokul, iizlet-szerzés és szer
vezésre. Ezek már öt évi működés után 
nyugdijképesek is volnának.

Ajánlkozások „Jövö“ jeliige alatt a 
Felsömagyarország- szerkesztőségéhez 

Kassa czimzendők.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára

Keil-féle viasz-kenöcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér ..Glasur- fénymáz 45 kr.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden sziliben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON.

,g jiume-J'íewgorki vonal 
első rendű hajók 

kitűnő ellátással, Felvilágosítással, szóbeli értesítéssel,
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szolgál

Nagymihályon
/ László Fülöp megbízásából HERCZ JÓZSEF.

Nyom, Landesman B. könyvnyomdájában.


