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Március 15.
Nagymihály város közönsége az örömtel- 

jes nagy márciusi nap mostani szomoruságos 
évfordulóján kegyeletes ünnepet ült.

Iskolákban, egyesületekben és este a fe
hér asztaloknál gyülekezett össze a közönség, 
hogy áldással emlékezve meg az 1848. márciusi 
nagy nap hőseiről, az együttérzés és összetar
tás kötelékeit erősítse a reánk szakadt szomorú 
napokban.

A város már a kora reggeli órákban díszt 
öltött és a Kossuth I.ajos utca házain ott len
gett a nemzeti zászló.

Az állami óvodában.

Az ünnepély délutáni 5 órakor az állami 
óvoda helyiségeiben vette kezdetét, ahol közön
ségünk szine-java jelent meg. Az ifjúsági egye
sület kegyelettel adózott a nagy nap emléké
nek és dicséretére legyen mondva a rendező
ségnek, ünnepélye várakozáson felül sikerült. 
Bevezetésül az énekkar a Hymnust énekelte el, 
mit a közönség állva és meghatottan hallgatott 
végig, majd következett az elnöki megnyitó, a 
melyet F e 11 e r i k István tartott, szép beszédét 
a jelenvoltak tetszéssel fogadták. Az ünnepély 
egyik fénypontja a szavalat volt, D zsúp p a Fe- 
rencz >1818.-at, Hirkó Mihály pedig Petőfi 
• Nemzeti dal.-át szavalta el érzéssel és nagy 
hatással. A nap jelentőségét Ró t h Sándor egye
sületi tag méltatta, oly híven és meggyőzően 
emlékezett meg a dicső korról, annak eszméi
ről, hogy a szépen tartott emlékbeszédet a kö
zönség tapsviharral jutalmazta.

Még O n u s k a Andor és Mastsenyik 
Ede tartottak gyönyörű szavalatot, az énekkar 
pedig egyveleget adott elő. Befejezésül Ma th i- 
ász József igazgató hatásos záróbeszédben ha
zafiasságra buzdította az ifjúságot, az ifjúság és 
közönség pedig a Szózat és a Kossuth nóta el- 
éneklése után rendben szétoszlott.

A Barnai szállóban

Este 8 órakor a Barnai szálló termeiben 
egy 200 terítékes bankett volt, amelyre a járás 
lemondott tisztviselőit Dr. Kállai József, Thu- 
ránszky Tihamér, Szemere Géza, Szkurkav Lé- 
nárd, Molnár István és Szladek József tagokból 
álló küldöttség hívta meg.

A küldöttség szónoka, Dr. Kállai József 
méltatván a derék tisztviselők hazafias csele
kedeteit, biztositotta őket a város és járás kö
zönségének osztatlan bizalmáról és szeretetéről. 
Nyolc óra volt, midőn a küldöttség, Bajusz 
Andor főszolgabíró, Fejér Elemér szolgabiró 
és Zombory Géza közig, joggyakornok a ka
szinóba érkeztek. Az ott jelenlévő nagyszámú 
tagok élénk ovációban részesítettek őket.

A banketten Dr. Fuchs Ignácz tartotta 
a következő szép emlékbeszedet:

Uraim !
Ünnepre gyűltünk össze, megünnepelni a ma

gyar nemzeti eszme, a magyar nép és társadalmi 
szabadságnak fényes diadalát, mely a mi sziveinkbe 
e két szóval van örökre s eltörölbetetlenül bevésve : 
„Március 15.”

Szomorú valóság, hogy a magyar ember je 
lenében sohasem érezheti magát indíttatva az ün 
neplésre; mindig a múltak tradícióira keli vissza 
térnünk, mindig n múltak nagy eseményeit kell 
felidéznünk, mindig az elődök által pazar bőkezű
séggel összehordott erkölcsi tőkéket kell felhasz 

nálnunk, valahányszor ünneplésünknek okát, jog
címét keressük. Kétszeresen igaz ez, Uraira, a jo 
len sttiyos viszonyok között, amikor mint a haza 
járó lélek, újra kiséri közöttünk a rég elteinetett- 
nek vélt önkényuralom szelleme. De kétszeresen 
vagyunk utalva is arra, hogy tekintetünket a jeleu 
elszomorító, sivár képéröl a múltak dicső emlékei 
felé tereljük, hogy ezekből merítsünk ma megnyug
vást, mert a mull képezi azon kiindulási pontot, 
amelyből kiágazódnak azok az irányelvek, a iné 
lyek szerint cselekedeteinket irányítani kell.

A kegyelet adóján kívül, a melylyel dicső 
t’^gyjitiuk emlékezetének adóznunk kell, ez az, 
Uraim, ami különös súlyt és fontosságot kölcsönöz 
március 1.) ike megünneplésének. De hogy ezen 
nemzeti ünnepünk jelentőséget a tnaga egész nagv 
ságábau méltányolhassuk, kell, hogy röviden visz- 
szapiilantást tegyüuk történelmünknek ezen dicső 
lapjaira, kell, hogy röviden emlékezetünkbe idéz
zük azokat a nagy eredményeket, azokat az óriási 
vívmányokat, melyek 1848. március ló ikén szü
lettek meg.

Félelmetes zivatar söpört végig ezen korban 
Európa népei felett, sötét viharfelhők boritolták el 
csaknem az egész világrész politikai láthatárát és 
a világrengető észtnek vajúdásából megszületett a 
párisi, majd a bécsi forradalom, a melynek szele 
hihetetlen gyorsasággal jutott el mihozzánk is. A 
szabadság, egyenlőség és testvériség eszméi lelke
sítették akkor a sziveket és ezeu hármas jelszót 
azon időkben nem phrasísnak használták csupán, 
hanem aunak a gyakorlati életben való megvaló
sítására komolyan törekedtek. Mind szélesebb mód 
rét ásott magának ez áramlat és nem térhetett ki 
előle az akkor még Pozsonyban székelő magyar 
országgyűlés sem, ahol a nemzeti eszme és a tár 
sadalom felszabadításának zászlaját elsőnek a ma
gyar nemzet halhatatlan edes apja Kossuth Lajos 
bontotta ki. De itt még a mérsékelt elemek voltak 
túlsúlyban, akik az országot a forradalomtól féltet
ték. Az elhatározó lökést a szabadeszmék diadalra 
jutásához a pesti ifjúság adta meg, amely élén ko 
szoros költőnk Petőfi és Jókaival, 1848. március 
15 ikén hatalmukba ejtettek egy fővárosi nyomdát 
és abban kinyomtatták a magyar nemzőinek 12 
pontba foglalt kívánságait s Petőfinek nemzeti da 
lát. Kimondhatatlan lelkesedéssel vitték ki a saj
tónak ezen első cenzúra nélkül megjelent termé
keit az utcára és ezernyi lelkes tömegektől kisérve 
vonultak fel a nemzeti muzeutu elé, amelynek leg
felső lépcsőfokáról Vasváry Pál lelolvasta a nép 
tiek a 12 pontot, Petőfi pedig elszavalta a „Talpra 
raagyaru-t és valahányszor egy-egy versszaknak a 
végéhez ért, a lelkesült nép szent áhítattal zúgta 
rá az esküt: „A magyarok Istenére esküszünk, 
esküszünk, hogy rabok többé nem leszünk.“

Közben már készenlétbe lett helyezve a ka
tonaság, a gellérthegyi várnak ágyúi már a fiivá 
ros felé voltak irányítva, de az a csodálatos egy
értelműség, az a bámulatos lelkesedés, amely egy
aránt elfogott mindenkit, az utolsó pillanatban mé
gis kijózanította az osztrák kamarilla bérenceit és 
vér nélkül, dicsőségesen fejeződött be ez a nap, 
amely újkori alkotmányosságunk alapköveit rakta 
le. Az országgyűlés látva a népakaratnak ily cso
dálatos egyértelműséggel és elementáris erővel tör
tént megnyilvánulását, egy csapásra a nemzeti 
eszme és a népszabadság szolgálatába szegődött és 
rövid néhány nap alatt törvénybe iktatta mindazt 
ami a 12 pontban foglaltatott. Ki lett mondva, 
hogy az országnak minden lakosa társadalmi s fe 
lekezeti külömbség nélkül a törvény előtt egyenlő, 
ki lelt mondva a jobbágyság felszabadítása, az ur- 
bér és papi tized eltörlése, ki lett mondva a köz 
teherviselés, ki az általános hadkötelezettség. Be
hozatott a sajtószabadság. Ki lett mondva, hogy 
ezentúl az országgyűlésbe a nép közvetlenül maga 
választja képviselőit, ki lelt mondva az egyesülés 
n teslvérnemzet Erdélylyel és ki lett mondva, hogy 
Magyarországot a jövőben csak saját független fe 
lelös minisztériuma utján leltei kormányozni.

Óriási vívmányok voltak ezek, Uraim, .íme 
lyek nélkül ma már nemzetünket elképzelni sem 

tudjuk és taláu nem túlzók, ha azt mondom, hogy 
Magyarország mint modern európai alkotmányos 
állam e napon született meg.

Meg voltak tehát vetve alapjai a nemzet fej
lődésének, de a sors mostohasága és elleneinknek 
ármánykodása nem engedték, hogy sokáig örül
hessünk kivívott diadalunknak. Beteljesedett raj
tunk is az a történelmi tapasztalati tény, hogy az 
állam és társadalom gyökeres átalakulásai nagyobb 
rázkódtalások nélkül végbe nem mehetnek. Mi sem 
természetesebb annál, hogy az uj rend sehogy sem 
lehetett Ínyükre azoknak, kik a régi osztrák szel
lemű kormányzás megszűntével magukat minden 
hatalmuk, minden jelentőségüktől megfosztva lát
ták. Megkezdődött tehát ezek részéről az akna 
munka és nem is került különös fáradságukba azon 
céljuknak elérése, hogy az uralkodó házat — mely 
a reformokhoz amúgy is csak a kényszer beha 
tása alatt járult hozzá — ellenünk ingereljék. Nyíl
tan azonban még nem léptek fel ellenünk, hanem 
elővették a hagyományos osztrák politikát, reánk 
uszítván a nemzetiségeket és egyszerre kilőne ol 
dalról láttuk magunkat megtámadva és a polgár 
háborúnak minden borzalma dúlt széles e hazá 
bán Lemondatták a márciusi törvényeket szente
sítő V. Ferdinánjot és az uj király, akit még a 
koronázási eskü sem feszélyezett, Olmüczben, 48. 
dec. 2-ált kelt trónralépési kiáltványában már nyíl 
tan hangoztatja, hogy az uralkodása alatt álló ősz 
szes uemzeteket egy összbirodalomba fogja beol 
vasztani. A boszantások, a vérig sértett nemzeti 
önérzet végre is csordultig töltöttéit meg a kese
rűség poharát és bekövetkezett dicső szabadság- 
harcunk. Kossuth Lajos hivó szavára, mint gomba 
a földből, támadtak fel vitéz honvédeinknek ezer
nyi csapatai; hősi tetteik előtt kalaplevéve bámul 
» világ; egymásután aratták a legfényesebb diada 
lokál, megtisztították az országot a császári sere
gektől, teljes volt már a diadal az egész vonalon, 
amikor jött az orosz invasio. A túlerő végtére is 
elnyomott bennünket. Szabadságharcunk vérbe lett 
fojtva s dicső nagyjaink részint bitófán pusztultak 
el, részint számkivetésben kerestek menedéket. Be
következett az elnyomatás szomorú korszaka ; bősz 
szu éveken át tartott nemzeti létünknek ezeu sö
tét éjszakája, inig végre jött a virradat. Deák Fe- 
reuezé az elévülhetetlen érdem, hogy azt a tátongó 
űrt, mely a nemzetet az uralkodó háztól elválasz
totta, mesteri kézzel áthidalni képes volt. Övé az 
érdem, hogy a nemzet újra kibékült királyával, 
fátyolt borított a múltra és a két alkotmányos té
nyező között beállott harmónia nyomán a békés 
fejlődésnek évtizedei következtek be, mialatt a 
nemzet úgy politikai, mint gazdasági és kulturá
lis téren oly haladást tudott felmutatni, amelylyel 
fényes bizonyságot tett amellett, hogy a többi euró 
pai államok sorában helyét méltóan tudja betölteni.

Történelmi tallózásomban eljutottam korunkig. 
Fáj megválni a múltak emlékeitől, annál fájóbb ez 
érzés, mennél kirívóbb az ellentét ezen dicső kor 
szak és a jelen szomorú helyzet között. Ismét sú
lyos válság közepett látjuk nemzetünket, elleneink 
foudorkodása ismét ellenünk fordult és veszélyez
tetve vall mindaz, amit március 15 nek köszönhe
tünk. Véren szerzett alkotmányunk, egész állami 
létünk gyökereiben vannak megtámadva. S mit Iá 
tünk ezzel szemben a magyar társadalom részéről ? 
Nem tudom, jól ítélem e meg a helyzetet, de ne
kem úgy tűnik fel, hogy egy csekély töredéktől 
eltekintve, csak közönyt, fásultságot, nemtörődöm 
séget tapasztalunk.

Itt az ideje uraim, ébredjünk fel végre tes- 
pedésünkből s fogjunk kezet azon szent cél meg
valósítása érdekében, amelyet én ma a magyar 
nemzet legsürgősebb, legfontosabb érdekének látok, 
a megsérteti jogrend, a megsértett alkotmányosság
nak In lyreállitására. Ha ezt elértük, lesz mód és 
alkalom arra, hogy építsünk fel ezen alkotmányos
ságnak olyan védőbástyákat, a melyek a maihoz 
hasonló helyzetek keletkezését ki fogják zárni és 
amelyeknek oltalma alatt tető alá hozhatjuk a ma
gyar nemzeti állam befejezetlen épületét.

Ne essünk szélsőségekbe és igy ne csatlakoz-

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyeit R EICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divatu szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



zunk azokhoz sem, akik ma még elérhetetlen idei 
lók után fúlnak, mart ez forradalomra vezethetne, 
nekünk pedig nem forradalomra, hanem békéa fej 
lödéire van szükségünk.

Deák Ferenci dicső szelleme ! Szállj le kö 
zibénk I Érintsd ihleteddel ezt a ne mzetet és se 
gita megtalálnunk a kibontakozás útját! Vezesse! 
bennünket arra a pontra, ahol a megszakadt bé
kés fejlődés elvesztett fonalát feltalálhatjuk. Jöjjön 
el mielőbb az az idő, amikor mindannyian egy 
nagy, egy szabad, egy boldog magyar ország pol 
gárainak válthatjuk magunkat! Erre az ideálra ürí
tek poharai !

L’látia Novak János dubrókai lelkész szó
lalt fel és gyönyörű beazédélten köszöntötte fel 
a lemondott tisztviselőket. (A terjedelmes és 
szép beszédet térszüke miatt jövő számunkban 
hozzuk). — Majd Bajusz Andor főszolgabíró 
emelkedett szólásra és hévvel tartott beszédben 
köszönte meg az őt és tiszttársait ért kitünte
tési — A beszédből a következőket közöljük :

Igen tisztelt Uraim !
A magyar nemzetnek legnagyobb ünnepét, 

március 15 iket megülni jöttünk mi ma össze, és 
bár e napon nem kellene másra emlékeznünk, mint 
az akkor történtekre s ezen dicső nap dicső kö
vetkezményeire, — a politikai viszonyok mostani 
szerencsétlen alakulása folytán azonban, miután el 
határozásuk szerint bennüuket is ma búcsúztattak 
el viselt hivatalos állásunktól, szívesek voltak mél 
latui ama tettünket, hogy az abszolutizmusnak be 
köszöntésével a vármegye törvényhatóságának bi 
zalmából nyert állásunkat letettük — kell, hogy 
hálás szívvel köszönjem meg tiszttársaim novébeu 
is mindnyájuknak és megbízott szónokuknak ezt 
a nem remélt, nem érdemelt kitüntetést. Nem re 
méltük, mert jól tudjuk mi azt, hogy mi csak igen 
csekély tényezők vagyunk abban a nagy küzde 
lemben, abban a fenséges harcban, mit a magyar 
nemzet viv most a győzelem biztos reményében 
alkotmányáért, szabadságáért. Néni is érdemeltük, 
mert hiszen amit tettünk, nem érdem, csak köte 
lesség, cselekedetünket magyar szivüuk, lelkiisme
retünk diktálta. Ez a kitüntetés nagyon jól esik 
nekünk, mert ebből látjuk, hogy eddig viselt tiszt 
Bégünket — bár rövid ideig is, mely rövid idő 
alatt bizony nagy érdemeket nem szerezhettünk — 
megelégedésükre töltöttük be, megmutatták ezzel 
a megtiszteltetéssel azt, hogy politikai eddigi sze
replésünk mindnyájok tetszésére történt és hogy 
most, az abszolutizmus beköszöntésével nem akar 
ván eskünk ellenére a törvénytelen hatalom végre
hajtó közegei lenni — rokonszenvüknek ezzel a 
megnyilatkozásával megadták elhatározásunkban a 
sanctiot!

Igaz, hogy vármegyénk intéző köreiben so
kat foglalkoztak azzal, hogy nem e maradjunk meg 
inkább viselt állásainkban, hogy ne engedtük át 
hivatalainkat az utánunk következő vak eszközök 
nek, de bármilyen érveket hoztak is fel, be kel
lett nyújtanunk lemondásunkat, mivel jogainkat 
már eddig is megcsorbitották, szolgabirákból szol 
gákká alacsonyitottak volna, mert ha kisebb dől 
gokban rendelkezésére is álhattunk volna a nagy
közönségnek, annak érdekeit hordozva szemünk 
előtt, akkor mikor a haza ügyében — szentesitett 
törvényeinknek akartuuk volna bármi érvényt sze
rezni, kivették volna a hatalmai kezeinkből, sza 
had cselekvésünkben meggátoltak, megakadályoz 
tak volna s igy helyesebben nem cselekedhettünk, 
mint hogy állásainkat, mit a törvényhatóság bizal
mából bírtunk, annak rendelkezésére bocsátottuk.

Bizom az igazságos Gondviselésben, teljes 
megnyugvással tudom, hogy él még a magyarok 
Istene, ki ezer éven keresztül őrködött a magyar 
nemzet felett, ki ezeréven keresztül száz és száz
szor nagyobb veszélyektől mentette meg a magya
rokat, most sem fogja engedni, hogy egynéhány 
haszonleső, hazáját elteledt tanácsadó miatt porba 
hulljon mindaz, mit dicső őseink oly sok óriási ál 
dozatok árán ezeréven keresztül szereztek, lehetet
len. hogy a magyarok Istene megengedje azt, hogy 
a dicső magyar név egyszerűen kitöröltessék a vi
lágtörténelem lapjairól, mert bizony azzal, ha az 
ország ellenségeinek sikerül minden törvényes in
tézményeinket romba dönteni, ha sikerül nekik 
már összeroucsolt alkotmányunkat eltöröltetni : a 
mai kegyhajhászó, haszonleső világban rövid időn 
el lenne feledve a magyar név. Megfogja ezt aka
dályozni a felettünk őrködő igazságos Isten, ki 
fogja vezetni nemzetünket ismét ezen nagy meg
próbáltatásból, büntetni fogja minden kigondolható 
büntetéssel szegény, sokat szenvedett Hazánk el
lenségeit

Midőn ismételten megköszönöm tiszttársaim 
nevében is rokonszenvüket, eddig tanusitott barát
ságukat, midőn mint főszolgabiró búcsúzom önök 
tői, nem távozok el innen, itt maradok önök közt, 
hogy együtt emeljem fel mindig tiltakozó szavam 
a még tovább bekövetkezhető törvénysértések ellen.

Kérem igen tisztelt barátaim, polgártársaimat! 
sokszorozott nagyobb kitartással tartsunk össze ez 
után, ne ingasson meg bennünket semmi hazafisá 
gunkban, nyugodtan, békésen türjük a bekövetkez 

hetö eseményeket, mindig szemeink előtt legyenek 
a sárba tiport, de reánk uézve kötelező törvényok, 
akkor sohasem fognak felettünk győzedelmeskedni, 
akkor mi fogunk győzelmünk napján ujjongva ün
nepelni, mert lesz még ünnepe a magyarnak !

Volt még több szónoklat, Dr. Eperjesy 
Lajos az ünnepi szónokokra, Dr. Fuchs Ignácz 
és Novak Jánosra, majd az iparosokra, PóIá
it y i Géza kir. közjegyző Dókus Gyula alispán 
és Sulyovszky Istvánra Qritette poharát. Szel
lemesen beszéltek Szkurkay I.énárd és lo
vag Z o 1 n a y Viktor is, végül P e t r o v ic s Jó
zsef, Kolozsváry Ödön és M a 1 a t i n s z k v 
László, akik a hazaszeretet ápolását hangoztat
ták. Közben a szózatot és több hazafias dalt 
énekelt a közönség, a zene pedig a Rákóczy- 
indulót húzta. — Az ünnepélynek a késő éjjeli 
órákban lett vége.

A laborezszögi áll. elemi iskola tanítótes
tülete a növendékek közreműködésével szép 
számú közönség előtt ünnepelte meg március 
15-ikét. Az ünnepély bevezetéséül az isk. nö
vendékei elénekelték a >Hvmnus<-t, majd Lé
va n d o w s z k y Jenő igazgató-tanitó szép be
széd keretében emlékezett meg a nagy nap ese
ményeiről. Azután az iskola növendékei szépen 
sikerült szavalatokat adtak elő, közben eléne
kelve >Szomoruan szól a magyar nóta< kez
detű gyönyörű dalt. Majd Levandowszky igaz
gató zárszavai után a növendékek elénekelték 
a Szózatot és ezzel az ünnepély véget ért.

Gálszécsen, szokásaikhoz hiven, ez évben 
is ünnepelték március Idusát. Reggel istentisz
telet volt az ev. ref. templomban, amely zsú
folásig megtelt, Péter Mihály lelkész fejtegette 
magyar és tót nyelven a nap jelentőségét. Este 
a kaszinóban bankett volt.

Tőketerebesen az összes felekezeti temp
lomokban hálaadó isteni tisztelet volt, majd az 
állami iskolákban diszűnnepélyt tartottak, ame
lyen S c h i d e r k Ágoston tartott emlékbeszédet. 
Végezetül a kaszinóban felolvasás és hangver
seny volt, amely fényesen sikerült.

Varannón a kath. templomban S z 1 a d e k 
Ede lelkész a szószékről hirdette a nap vív
mányait. Az óvodában I. ő r i n c z János lelkész 
(Merészpatak) tartott beszédet, a közönség a 
Ilymnus és szózatot énekelte, r-ste a kaszinó
ban Diószeghy János szivhez szóló beszéd 
és imával áldozott a szent ünnepnek. Füzes- 
sery Pál is beszélt és hazafiasságra buzdította 
a jelenvoltakat.

Nyílt levél.
Gróf S z t á r a y Sándor, a szobránczi ke

rület volt országgyűlési képviselője a következő 
nyílt levelet intézte választóihoz :

Tisztelt választóim !
Az országgyűlésnek f. é. február 19-én a 

karhatalom és teljhatalmú kir. biztos beleavat- 
kozásával történt — memorabilis feloszlatása 
következtében a szobránczi választókerület ál
tal reárn ruházott mandátum is megszűnvén, 
kedves kötelességet akarok teljesíteni, midőn 
e sorokban Önöktől elbúcsúzom és irántam az 
utolsó választás alkalmával megnyilatkozott 
bizalmukért hálás köszönetemnek adok kifeje
zést.

Az utolsó években gyakran volt alkalmam 
Önökkel érintkezhetni és ezen érintkezésből 
azon meggyőződést merítettem, hogv Önök fi
gyelemmel kisérik a mindig komoralibá és ko- 
morabbá váló politikai helyzetet és hazafias 
aggodalommal tekintenek azon elszomorító 
eseményekre, melyek alkotmányunkat és hazánk 
szabadságát végveszélylyel fenyegetik.

A mull év junius havában a nem parla
mentáris Fejérváry-kormány vette át az or
szág vezetését. Ezen kormány, — bár a korona 
és nemzet között felmerült ellentétek kiegyen
lítését tűzte ki zászlajára. — mindent elköve
tett, hogy a békés megoldás el ne következzék.

Minden jó hazafi szivében élt a béke utáni 
vágy, de mindnyájan éreztük, hogy egy mél
tányos, igazságos és megaláztatás nélküli egyez
ség hozhatja meg csak a maradandó béke' ál
dásos gyümölcseit.

Számtalan oldalról tétettek kísérletek és 
felterjesztések a békés megoldás érdekében és 
Andrássy Gyula t. vezérem január havi felier
jesztésében elment a lehetőség legeslegvégső 

határáig. — Mind hiába 1 — A korona rosszhi
szemű és rövidlátó tanácsosai a föltétien meg
adást követelték a nemzettől, nem gondolván 
meg, hogy ha ez bekövetkeznék, éppen ázott 
oszlop rendülne meg, melyre a korona támasz
kodni hivatva van.

Egy jogérzetében megsértett, erkölcseiben 
züllött, erejében kételkedő, hitében megrendült 
és megalázott nemzet nem az az alap, melyre 
biztosan és feltétlenül támaszkodni lehet. így te
hát a harcz folyik tovább és ma már elérkez
tünk azon végső pontig, melyen túl már csak 
a beismert absolutismus és alkotmányunk el
kobzása következhetik.

Az országgyűlésnek szétkergetésc csak elő
játéka volt a mai elszomorító viszonyoknak és 
rendszernek — mely önkényes ren'deletekkel 
és kormánybiztosokkal, az osztályharcz feltá
masztásával, a sajtószabadság és gyülekezési 
jog korlátozásával, ijesztgetéssel és erőszakkal, 
egyszóval véghetlen nyomor és szenvedéssel 
akarja a nemzet jogős törvényes ellentállá- 
sát letörni.

Ezen nehéz megpróbáltatások közepette 
a nemzet politikai érettségének, józan gondol
kodásának és mérsékletének bámulatos tanu- 
jelét adja, midőn magát a szenvedélyektől el 
nem ragadtatva, nyugodtan vár és törhetlcnül 
bízik saját erejében, fiainak összetartásában, 
ügyének szentségében és elévűlhetlen jogainak 
érvényre jutásában. — Folytassuk tehát a har- 
ezot t. választóim, álljunk ki mindnyájan párt
különbség nélkül közös kincsünk, alkotmányos 
szabadságunk védelmére, harczoljunk a törvény
nyel kezünkben s hazaszeretettel szivünkben I

Hazafias üdvözlettel
Nagymihály, 1906. március 16-án.

Gróf Sztáray Sándor.

Előfizetési fellxi-'T-á.s.
Április hó 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük márczius hó végével lejár, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplén“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés. A tavarnai Állami elemi is 

kólához lhika Gizella tauitónőt a közoktatásügyi 
miniszter rendes tanítónővé nevezte ki.

— Adomány. Stépán Aladár földbirtokos Márk 
községnek óvodaépitési célra egy 600 Q öl terje
delmű belsőséget ajándékozott. — A község hálás 
szívvel fogadta földesurának adományát.

— Fizetési pótlék. A közoktatásügyi minisz*  
tér Patalcy Vilma nagymihályi állami óvónőnek 
fizetési pótlékát 200 koronára emelte.

— Halálozás. A vármegyének nagy halottja 
van. Dr. Schön Vilmos orvos a sátoraljaújhelyi köz
kórháznak 45 éven át volt főorvosa e hó 20 án 
Sátoraljaújhelyben 86 éves korában elhunyt. Az 
orvosi kar nestorát gyászolja, a vármegyei összes 
jótékony egyesületek pedig Maecenasukat az el
hunytban. Temetése tegnap páratlan részvét mel 
lett ment végbe.

— Wollmann Kázmér a Krasznibródban fel 
építendő iskola javára 2000 koronát adományozott, 
ügy látszik, Wollman ezzel akarja jóvátenni bű 
nél, melyet a törvény hatósággal szemben elkövetett.

— Iparvasut Hanajna és Nagymihály kö
zött. Hanajnától Zalacskáig Grünmann Arnold e 
nyár folyamán keskenyvágányu gőzerővel működő 
iparvasutat épit, amely a jószai erdőségek faanya
gát fogja szállítani. Zalacskától gróf Sztáray Sán
dor *ezetteti  a vonalat a helybeli állomáshoz és 
ekép Hanajna és Nagymihály között teheráru for
galomra vasúti összeköttetést kapunk.

— Eljegyzés. Kövér Géza lasztoméri föld
birtokos jegyet váltott Tomcsdnyi Emília kisasz 
szonynyal, Tomcsányi Árpád morvái földbirtokos 
leányával.

— A tisztviselők felszólítást kaptak a főis
pántól, hogy jelentkezzenek nála. Mintán tudomá
sunk szerint egyik sem jelent meg a főispánnál, 
az örgróf legközelebb erélyes intézkedésekhez fog 
nyúlni.



— Szennyirat. .Politikai Kalendárium*  cim 
alatt egy naptár érkezett szerkesztőségünkhöz, a 
mely hemzseg az ellenzék elleni ocsmány vádak 
tói. Hirdeti azonban a darabontok ércbe vésendő 
érdemeit. A naptárt visszaküldtiik a Pallasnak, s 
úgy látszik a kiadóhivatal címet tévesztett, midőn 
azt nekünk megküldötte.

— Vandalizmus. A mocsári határban lévő 
keresztet szentségtelen kezek meggy alázták. Izzó
porrá törték nemcsak a keresztet, de annak kőta 
lapzatát is. A csendörség erélyesen nyomozza a 
vakmerő tettest.

— Siketnémák felvétele. A síkeinémák ung 
vári intézetében í. é. szeptember hó l ére 15 si
ketnéma vétetik fel. Elsőbbségben részesülnek a 
Zemplén-, ung-, bereg-, ugocsa- és máramarosme- 
gyei illetőségűek. Tartásdij havi 24 korona. Bé- 
lyegtelen keresztlevéllel, liimlöoltási bizonyítvány 
nyal felszorelt bélyegtelen kérvények a fentneve- 
zett intézet igazgatóságához minél előbb bekülden
dők. Szegénység esetén községi bizonyítvány is 
csatolandó, melyben igazoltatik, hogy a szü’ő a 
fenti összegből havonta mennyit képes fisetni, vagy 
ha ezek, valamint a gyermek egyéb hozzátartozói 
fizetésre teljesen képtelenek, az is igazolandó. Tíz 
éven felüli korban lévő gyermekek már nem ve
hetők fel. — A t. lelkész és tanító urak felkéret
nek, szíveskedjenek a népnek megmagyarázni, hogy 
siketnéma gyermekeik az intézetben 8 évi kikép
zésük alatt megtanulnak élő szóval hangosan be 
szólni, írni, olvasni, stb. és ezáltal teljesen vissza 
lesznek adva a beszélő emberiségnek. Később va 
lamely mesterségre .adatnak s igy önálló kenyér 
keresetre lesznek képesítve. Szíveskedjenek oda 
hatni, hogy az ilyen gyermekek felvétele iránt 
szüleik minél hamarább lépéseket tegyenek.

— Állategészségügy. Vidékünkön az állat 
egészségügy eléggé kedvező. Rühkór 2 esetben a 
sztropkói ; sertésvész 6 esetben a varaunói, sztrop 
kói és nagymihályi járásokban lépett fel. A felso
rolt esetek valamennyien szórványosak.

— A gazdák érdekében hasznos újítást 
tervez Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magke 
reskedő cég Budapesten. — Ugyanis a gazdák ez 
ideig teljes megnyugvással szerezték be magszük 
ségleteiket oly üzletekben, ahol Mauthner féle 
konyhakerti és virágmagvakat árusítanak, abban 
a hiszem ben, hogy ott a gazdasági magvak is a 
Mauthner cégtől valók. Sajnos ez nincs mindenütt 
igy, aminek következtében bizony sok oly gaz
dasági magot vétetnek meg a gazdákkal, melyek 
sohasem kerültek ki Mauthner raktáraiból. Amint 
értesülünk, a gazdák érdekének megvédésére és 
a ezég jó hírnevének érdekében is, a Mauthner 
ezég a közönséggel rövidesen ismertetni fogja 
mindazon vidéki kereskedők és szövetkezetek név
sorát. a melyeknél a cég gazdasági magvai kap
hatók. — Addig is ajánlatos a vásárlásnál a be
szerzési forrás felől meggyőződést szerezni.

Festőművész Nagymiliályon. E hó vé
gén egy fővárosi ismeri nevű festőművész érkezik 
városunkba. Felhívjuk rá a közönség figyelmét, 
hogy esetleges megrendeléseit tartsa függőben a 
jelzett időpontig. A művész kívánatra a megren
delő lakásán is fest élethü képeket. Előjegyezhetni 
Landesman B. könyvkereskedésében.

— Aki kakaót szeret inni, az tegyen kisér 
letel a Hoff János-féle Kandói Kakaóval. Ez lég 
kevesebb zsiradékot tartalmaz valamennyi kakaó
faj között s könnyen emészthető. Kitűnő íze mel
lett, maláta tartalma miatt, igen tápláló s a lég 
gyengébb szervezetre is jótékony hatású. Rendki 
vül olcsó ára használatát minden háztartásban le
hetővé teszi.

— UJ sorsjegyek. A Pesti Hazai Első Ta 
karékpénztár még e hónapban kibocsátás alá ke
rülő uj sorsjegyei tudvalevőleg többszörösen túl 
vannak jegyezve, minélfogva ma m ír csak kész 
pénzért a napi árfolyamon — vagy letétre és rész 
letfizelésre, — az 1883. évi XXXI. t. ez. értel
mében megszámitandó árban kaphatók. Bővebb fel
világosítással ingyen és legkimeritóbben szolgál 
lieifdd József bankháza Budapest, Károly körút
1. sz. Alapiitatott 1874.

— Az egészség fentartása és a takarékos
ság mindnyájunknak annyira fontos, hogy min
denre, a mi e kettőt elősegíti, a legnagyobb figyel
met kell fordítanunk. Nem lehet azért háziasszo

nyainknak eléggé ajánlani : a családi asztalra min
dig Kathreiner-féle Kneipp maláta kávét szolgál 
tatai. Ez tisztán elkészítve, vagy nagyobb arány 
bán babkávéval keverve a kávéital ideálját szol
gáltatja, melyet senki sem fog többé nélkülözhetni, 
mihelyt jótékony hatását felismerte. — Nagyobb 
örömmel fogja tapasztalni minden háziasszony, 
hogy a Kathreiner használata által nevezetes ta 
karitást lehet elérni. Különösen figyelembe veendő, 
hogy a babkávé íz fontos előnyeit csakis a valódi 
Kathreiner bírja a zárt eredeti csomagokban, me 
lyek a Kneipp páter védjegygyei vannak ellátva. 
Főleg óvakodjunk a nyitva mérlegelt pörkölt tér 
mékektől.

Felelős saerkeestő: Dr. Kállai József.
Kiadóhivatali mii vezető: Lindát József.

Szerkesztői üzenetek.

E I. Kis-Czigánd. Inkább az újhelyi lapokba való. Kü
lönben igen szépen meg van írva.

M. I. Helyben Jövő számunk Vezércikke fogja hozni 
a közérdekű közleményt. Elnézést a késedelemért.

Hirdetések. 
fELD HENRIK 
= SZOBA- é a CZIMFESTÖ

NAG YjVIIHÁLiY, Kossuth bajos uteza.

Van szerencsém Jíaggtnihálg és vidéke
n. é. közönségét tisztelettel értesiteni, hogy 
Jíagymihályon, mint

szoba- és czimfestő 
magamat önállósitottam. Slvállalok minden 
e szakmába vágó munkákat, u. m.: szobá
én ezt in festést, tapétázást, ajtó- és 
ablakmázolást, evezést, fényezést 
és aranyozást a legmodernebb kivitel
ben jutányos árak mellett.

JYlidön még a n. é. közönséget pontos 
és lelkiismeretes kiszolgálásomról előre is 
biztositom, kérem szives pártfogásukat.

Jtiváló tisztelettel

Féld Henrik.

BERKOVICS A. LIPÓT 
kézmü-, úri- és női-divatáru üzlete 

NAGYMIHÁLY, KOSSUTH LAJOS-UTCZA.
----------------------------•—«----------------------------

Van szerencsém a nagyérdemű kö
zönséget tisztelettel értesiteni, miszerint 
helybeli kézmü- és divatáru-üzletemet t. 
vevőim kényelmére egy a mai kor igé
nyeinek megfelelő, dúsan felszerelt

czipő-áru raktárral 
kibővítettem, ahol kizárólag csakis első
rendű hazai gyártmányokkal 
állok a n. é. közönség rendelkezésére.

Ezen uj üzletág bevezetésével divat
áru üzletem egyáltalában csorbát nem 
szenved, mert e mellett éber figyelemmel 
voltam tavaszi bevásárlásomnál, úgy a 
férfi és női ruhaszövetek, mint pedig az 
ezekhez szükségelt kellékek és díszek be
szerzésénél a legdivatosabbat és legszo- 
lidabbat tartottam szem előtt.

Eme uj vállalatomhoz is kérve a n. 
é. közönség szives támogatását, vagyok 

kiváló tisztelettel

BERKOVICS A. LIPÓT.

Árlejtési hirdetmény.
A márkcsemernyei iskola átépítésére, 

illetve az átépítésnél fölmerülő kőműves és 
ács munkára nyilvános árlejtést hirdetünk 
f. évi március 24-én d. u. 4 órára.

A megjelentek semminemű utazási vagy 
napi és fáradsági díjra igényt nem tarthat
nak.

Márkcsemernye, 1906. március 15.

Márkcsemernye község közönsége.

ELADÓ HÁZ.
A néhai Papp Gyula-féle ház, belső

séggel és a hozzátartozó szántóval eladó. 
Ajánlatokat elfogad TAHY ENDRE vár
megyei aljegyző Ungvári.

MOSKOVITS és WEISZ
kézmű-, úri- és női-divatáruháxa

Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 44. 
(az :zr. szemben).

Van szerencsénk Nagymihály és 
vidéke nagyérdemű közönségét tisz
telettel értesiteni, hogy Nagymiliályon 
a Kossuth Lajos-utca 44. szám alatt 
az izr. templommal szemben) egy a 
mai kor igényeinek teljesen megfelelő 

kézmű-, úri- és nöi-divat 
—= áruházat =— 
nyitottunk, ahol minden e szakmába 
vágó legszolidabb és legdivatosabb 
árukkal állunk a t. közönség rendel
kezésére. — Midőn még t. vevőinket 
pontos és lelkiismeretes kiszolgálá
sunkról eleve is biztosítjuk, a nagy
érdemű közönség szives pártfogását 
kérve vagyunk

tisztelettel: MOSKOVITS és WEISZ.

A szal>. amerikai ön
működő szerkezettel 

ellátott
• ablakredöngök • 
(rolletták) a legjob
bak, legtartósabbak és 
ezáltal a legolcsóbbak 

Ezek valamint más 
szerkezetű redőnyök 
is nálam legjutányo- 
sabban, jótállás mel

let kaphatók

Zsinórral ellátott regi redőnyök jutányosán alakíttat 
nak át önműködő szerkezetiekre 

Elvállalom továbbá egész épületek üvege
zését, egyszerű, solin, homályos, mintázott, 
színes, reezés és tükör üvegből, úgyszin
tén képkeretek és tükör bevágásokat 

minden lehető minőségben.
Szóbeli vagy Írásbeli meghívásra szí

vesen mintákkal és felvilágositással szol
gálok.

Midőn még pontos és szolid kiszol
gálásról előre is biztositom a n. é. kö
zönséget, kérem b. pártfogásál es vagyok 

kiváló tisztelettel , 10

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos-utcza 62. szám.
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Goldstein Jakab
................................ templom- és szobafestő • • • • • • •

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám

Elfogad mindennemű

o

valamint ablak- és ajtó-mázolást, czimfestést és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

árak mellett. :

festékkereskedésemben 
mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók 
fényes és tartós befestésére. száraz- és 
olajfestékek, firneisz. terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst-bronz, úgyszintén minden
nemű festék-különlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.

Goldfinger József és Henrik
NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos utcza 7. szám.

Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget tisz
telettel értesíteni, hogy egy 

guvrirozó-gép 
beszerzése által azon kellemes helyzetbe jutottunk, 
mindennemű guvrirozó munkákat a legjutányosabb árak 
mellett gyorsan és pontosan eszközölhetni.

Guvrirozáshoz szükséges összes anyagok a leg- 
jutányosabban nálunk kaphatók.

A nagyérdemű közönség szives támogatását kérik 

kiváló tisztelettel

Goldfinger József és Henrik.

UEfKOVlTS ALBERT
úri és női divatüzlete NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utcza 27. szám.

X

x

Tisztelettel van szerencsém Nagymihály és vidéke nagyérdemű közön
ségét értesíteni, hogy Nagymihályon, Kossuth Lajos-utca 27. szám alatt a mai kor 
igényeinek teljesen megfelelő

áj 
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úri és női divatüzletet
létesítettem s azt február hó 25-ikén már meg is nyitottam.

Raktáram dúsan fel van szerelve a legújabb divatu kalap, czipő, fehér
nemű, nyakkendő és más e szakmába vágó czikkekkel. Nagy választék bőráruk, 
pipereczikkek, tajték- és borostyán-áruk, mellfüzők (mieder), nap- és esőernyők 
és kitűnő gyártmányú női és férti-keztyükben.

A helybeli piacon több éven át szerzett tapasztalataim azon reményre jo
gosítanak, hogy ismerve a helyi viszonyokat, a nagyérdemű vevőközönség Ízlését, 
azon helyzetben leszek, hogy a legmagasabb igényeknek is meg fogok felelhetni.

l'j vállalatomhoz kérve a n. é. közönség támogatását, mindenkor szem előtt 
fogom tartani a szolid és pontos kiszolgálás elveit.
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Mindennemű

NYOMTATVÁNYOK,
w. »i. községi-, ügy-

• • •

védi-, köz- és körjegy-

z.i hivatalos, továbbá ••
takarékpénztári és

egyéb intézeti knél

szükségelt nyomtatvd-

•
nyok. báli- és laka- •
dalmi meghívók. láb-

láza tok, gyászlapok.

névjegyek, egyházi-.

iskolai- és uradalmi

nyonifati á nyok, fal- :
ragaszok stb. stb. a

legrövidebb idő alatt

pontosa n készíttetnek

hs. m 1

Kiváló tisztelettel
I^efkovits Albert.

LANDESMAN B.
KÖNYV- éa PAI’IRKEKESKEDÉSE

NAGYMIHÁLY.. Kossuth Lajos u. 34. 
MM MM M MMM MM M MM MMM

A nagyérdemű közönség szives figyel
mébe ajánlom már 22 év óta fennálló, 
kél gyorssajtóval, 10 segédgéppel és a leg
modernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Fősulvt fektetem arra, hogy a nálam 
megrendelt nyomtatvány, legyen az bár a 
legegyszerűbb czélra szolgáló is, tiszta, 
hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban 
kerüljön ki a sajtó alól.

Közvetlen összeköttetéseim a legna
gyobb papírgyárakkal lehetővé teszik, bogv 
nyomtatványaimhoz a legjobb minőségű 
papirost adjak s azokat a I égj u lányosab
ban számítsak.

Kérem a n. é. közönséget, hogy nagy
becsű bizalmukkal és rendeléseikkel vál
lalatomat, úgy mint eddig, ezután is, meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
Landesman fí.

Iszákossá^ nincs többé !
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporból. Kávé, thea, étel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR ifibbet ér, mint 
h világ minden szóbeszéde n tar
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
(lesen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az. illető mégcsak nem 
is sejti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki- 
tette ki ismét, sok sok ezer tértit 
a szégyen és becstelenségtől meg
mentett, kik később józan polgá. 
rok és ügyes üzletemberek lettek-
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Az intézet, mely a COZAPOR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagol és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet díj és kö'tség 
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész
ségre teljesen ártalmatlan.
Ingyen próba 497. bz.

Vágja ki ezen szelvényt 
és küldje még ma az inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 40 fillérre bér- 
inenteaitendők).

COZA INSTITUTE
(DepL 497.)

62, Chanoery La.no, 
London, Anglia.
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EICHENBAUM LIPÓT
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NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca 36. (Saját ház )

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel 
értesíteni, hogy üzletemet a Csop-féle házból a Kossuth Lajos- 
utcán újonnan épült saját házamba helyeztem át.

Bútorokat vásárolni szándékozó n. é. közönséget 
szerencsém tisztelettel meghívni

BUTORRAKTÁRAIM

van

szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú 
barokk, ó-német, secessiós és egyéb másnemű stilszerű bú
torok a legkényesebb Ízlésnek is teljesen megfelelőleg csinos 
és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Raktáraimban csakis jó és szolid minőségű és bárminő 
kívánalomnak megfelelő iztésteljes áruk vannak, miért is ké
rem a n. é. közönség bizalmát és szives támogatását.

Sutot renoválások gyorsan ás pontosan eszközöltetnek.

Nyom. Landeuau B. könyvayamdájábaa


