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Március hagyományai.
Megint itt vagyunk a nagy évforduló

nál, amelyhez az újjászületett Magyarország 
legdicsöbb emlékei fűződnek. Fokozott lel
kesedéssel kell ma ünnepelnünk, mert egy 
olyan korszak hajnala virradt reánk, amely 
valóban a 48-as eszmék megvalósítására tö
rekszik és biztosítékát tudja nyújtani annak, 
hogy a nagy célok, melyek immár 1848. 
óta hevítik a magyar nemzet lelkét, el lesz
nek érhetők. Március idusának varázsa ez 
idén erőteljesebben ragyog, mint máskor és 
ezért szabadabban és lelkesebben ünnepük 
meg úgy a nagyközönség, mint a hivatalos 
körök, amelyek eddigelé tekintettel a tekin
tendőkre, távol tartották magukat március 
idusának ünneplésétől.

Az 59 esztendő óta, amely az első már
cius idusa óta elmúlt, számos ádáz táma
dást intéztek azon eszmék ellen, melyeket 
e napon publikáltak diadalmasan, de ezek 
az eszmék olyannyira átmentek a magyar 
nép vérébe, hogy sikerrel tudtunk vissza
verni minden támadást és ez az erőnk meg 
lesz a jövőben is. Kell is, hogy azzal az 
energiával ragaszkodjunk a 48-as ideálok
hoz, a melyet apáink tanúsítottak és piros 
vérük omlásával demonstráltak, mert abban 
a pillanatban, midőn a nép hűtlenné válik 
a 48-as ideálokhoz, alapjából megrendül en

TARCZA.
Az őszi rózsák.

Sápadt, nehézkes őszi rózsák, mindenféle 
színben töltötték meg a kolostor kertjét. Auto
nin atya, a fürge, vörösbőrü, kopaszodó pap, 
mégis óraszámra bámult ki a hatalmas Íves ab
lakon. A kerten túl zörgő levelű fák, sárgák és 
szomorúak voltak. Törpe s mint a népies Írók 
a bizalmasság kifejezésére szokták mondani: bo- 
gárhátu házikó sunvitott a lombtalan fák alatt. 
Meszeletlen, illetve minden évben husvétkor 
meszelt falai, össze-vissza sövénye, töredezett 
hozzávalói, nyikorgó kutágasa nagyon beillet
tek az őszi képbe. A vörösbőrü Autonin, a kit 
mivel a zenés misékkor őt szólította köteles
sége az orgonához, orgonás-barátnak hívtak, ide 
tekintgetett reggeltől estig. A nagy őszi rózsa
fejekből összetákolt tarka szőnyeg nem érde
kelte, sőt mikor Idefouz atya, a szigorú hitfő
nök megkérdezte tőle, hogy melyik szebb : az 
amerikai, vagy a belga faj, nyíltan bevallotta, 
hogy nem tudja, mi különbség közöttük.

Idefouz atyának az őszi rózsák voltak élete 
legfőbb gondjai. Maga ültette, maga öntözte és 
ápolta. A domaházi kolostor hírnevét ezek ala
pították meg. A parasztasszonyok bucsujárást 

nek a nemzetnek a lépte, amely nemcsak 
körülbástyázva van ellenséggel, de az or
szág határain belül is sok ellensége van.

Örvendetes tudat, hogy minden polgár, 
minden faktor ebben az országban szaba
don ülheti meg ezt a nemzeti ünnepet, a 
melynek jelentőségét remélhetőleg nemso
kára törvény fogja emelni.

Minden magyar szive lelkesebben dob
ban ezen a napon és ott, ahol a szabad
ságharcban elesett hős elődök nyugszanak, 
fokozott kegyelettel és lelkes érzéssel üli a 
nagy nap emlékét a magyar nép.

így is kell ennek lennie, különösen az 
ifjúságot serkentsük és buzdítsuk, mert mi
nél tüzesebben lelkesedik az ifjúság a már
ciusi eszmékért, minél erőteljesebben vési 
azokat szivébe, a jövő nemzedék annál szi- 
vósabban fog ragaszkodni a nemzet szabad
ságához és jogaihoz. Fokozott szükség van 
erre nálunk, ahol nemrégiben is az orszá
got megbénítani akaró hatalom forgatta föl 
az állapotokat s csaknem örvénybe sodorta 
hazánkat. A márciusi hagyományokból me
rítette e nemzet az erőt, hogy ellent tudott 
állani a végzetesnek látszó támadásnak és 
nincs kizárva az, hogy az ilyen támadások 
elóbb-utóbb megismétlődhetnek. Tiszta haza
szeretet, kemény meggyőződés kell hozzá, 
hogy ilyen támadásoknak ellent tudjon ál
lani ez a nép, annál is inkább, mert nem

rendeztek a rideg falak közé, hogy kapjanak az 
Idefouz atya plántáiból. S évek óta eljött né
gyesfogatán a Korbuly grófnő is, akinek az öreg 
pap mindig a legszebbeket választotta ki. A vö
rösbőrü Autonin felelete tehát méltán sértés volt 
a ráncos homloku Idefouzra nézve.

— Lám, pedig azt hittem Autonin testvér, 
mondotta halkan, csalódottan, hogy maga az cn 
őszi rózsáim legigazabb barátja. Egész nap az 
ablakot támasztja, nincs a szeme előtt semmi 
más, csak az én kétezer őszi rózsám és maga 
mégsem látja, melyik másik.

Nem mutatott haragot, de érzett a beszé
dén, hogy milyen megsértődött. Később azonban 
Autonin is megértette, hogy bosszút akar állani 
rajta. Egyébkor a kötelező heti hitfőnöki láto
gatást is elengedte, most egyszerre volt olyan 
nagy, hogy kétszer is benyitott az épület sar
kában lévő szobájába. S pedig szigorúan úgy, 
ahogy kötelessége volt: kopogtatás nélkül.

Autonin azonban mindenkor az ablakban 
állt s bámult ki az őszi rózsás kertbe. Termé
szetesen ez nem volt bűn, mert hiszen az is
teni törvények fölött elmélkedni a természet 
szépségeit látva, még inkább lehet, mint az ima
zsámolynál térdelve.

Ezt maga Idefouz atya szokta mondani, 
mivel ő valaha a rend kerekvári gimnáziumá

csak fegyverrel, ágyúval törnek rá a mi el- 
iem egeink, hanem ravasz, alattomos furfang- 
gal, a lelkek megejtésével és az önző em
berek kisértésbe hozásával. Szent az az ér
zés, amely a megpróbáltatások idejében meg- 
edzi a hon polgárait, hogy ellent tudjanak 
ál' ni és a haza mellett ki tudjanak tartani. 
Ez az érzést nagyban ápolja, fejleszti már
cius nagy ünnepe, amelyhez Magyarország 
történetének legdicsöbb eseményei fűződnek.

Ez az ünnep hívjon talpra minden jó 
magyart, a kik nemcsak ünneplő szereplés 
alkalmával, de talpra állanak akkor is, ha 

ne adja Isten — ismét sötét felhők bo
rulnának a magyar horizont fölé. Ezt hir
dessük, ezt hangoztassuk a márciusi ünnep
ségeken, ezt fejtsék ki a szónokok, erről éne
keljenek a költők! x.

>1 gyermeknap.
Nagymihály. 1907. márcz. 14.

Alig múlt el egy esztendeje annak, hogy az 
„Országos Gyermekvédő Liga" megkezdte műkö
dését, e működés máris mély nyomokat hagyott 
maga után. Ez az áldásos egyesület valóban nagy 
alkotásokkal viszi lépésröl-lépésre előre a gyermek
védelem nemes ügyét s munkálkodásával kiszámít
hatatlan hasznot juttat a nemzetnek. A gyermek
védelem szent eszméje ma már minden kulturál
tamban nem csírázó mag. de terebélyes fa, amely
nek árnyában az elhagyottak édes otthonra, igazán 
hazára találva, az emberszeretet karjai közt nevel- 

ban a természetrajzot adta elő. Űrügyet azon
ban mégis talált, amivel Autonint megfeddhette.

— Autonin testvér tudja, hogy én szere
tem, ha valaki a természet szépségeiben gyö
nyörködve gondol az Istenre. Viszont úgy ve
szem észre, hogy testvér ezt a tulságig viszi. 
Önnek még hátra van egy vizsgája és az apát 
tudtommal azért küldte ide, hogy mig egyrészt 
a misénél orgonával dicsérje az urat, addig 
másrészt ebben az áldott csendben befejezhesse 
tanulmányait.

A korán kopaszodásnak indul fiatal pap il
ledelmesen meghajtotta magát és csak annyit 
mondott:

— Megértettem, testvér.
Az öreg elment, a fiatal ismét az ablak

hoz surrant. Este hat óra volt. A kert alján te
henek kocogtak végig az utón. Az egyik neki
dühödve, szarvával egy kihajló lila rózsa felé 
döfött és hosszasan, éhesen bőgött.

Lompos, kicsike tehén volt. A többiek be
mentek a falu felé, ez az egy elmaradt és be
fordult a furcsa házacskába. Ott egy szélescsontu 
kéktarka ruhás leány ment elébe, beterelte az 
istállóba, miközben nagyokat csapott a farára 
egy kopott cirokseprüvel. Az orgonás barát na
gyot sóhajtott és megsimogatta izzadó tarkóját. 
A leány visszajött, majd megint betért az is-

»
Sirolin
Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszűrt- 
lett a köhögést, váladékot, éjjeli Izzadást

Tüdőbetegségek, hurutük, szamár
köhögés, skrofulozis. Influenza 
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.
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kednek föl s válnak majd a leghálásabb fiaivá an
nak a hazának, melynek idősebb fiai segítő kézzel 
siettek zsenge korukban az ő oltalmukra, hogy el 
ne veszszenek a létért vívott küzdelemben, de az 
élet utján elogördiilö akadályokat az igazi ember
szeretet segélyével legyőzni képesek legyenek.

E nemes ügynek hazánkban legfőbb apostola 
Gróf Edelsheim-Oyulay lápot, a ki a fővárosban 
már megbecsülhetetlen értékű tevékenységet fejtett 
ki az elhagyott vagy segélyre szorult gyermekek 
megmentése tárgyában, s mert emberszeretö fára
dozásainak napról-napra értékesebb gyümölcseit 
szemléli, most a vidéken is akcióba lép több más 
nemes szív íi emberbaráttal egy ütt. hogy az eszme 
terjedjen^ az ige testte válva nemzeti életünkben 
is hatalmas megújhodást képezhessen. Hazánk min
den nagyobb vidéki városában részben alakulóban 
vannak, részben már megalakultak az „Országos 
Gyermekvédő Liga" fiókjai. Nagymihály közönsége 
sem maradhat, tudjuk, hogy nem is fog elmaradni 
e fönségesen szép eszme szolgálatában.

A Gy ermeknap intézményét főbb mozzanatai
ban a következőkben ismertetjük : A gyermeknapon 
a kereskedők, iparosok, munkások, lelkészek, ügy
védek. orvosok, gazdák, tisztviselők, kávéházak, 
vendéglők, szállodák, közlekedési és más vállalatok 
tulajdonosai, szóval mindenféle állású egyének ön
ként kötelezik magukat arra, hogy ezen egy napi 
bevételüknek tetszés szerinti hányadát a gy ermek
védő alap javára befizetik, ami által belépnek a li
gába. E napon a társadalom minden rendű s rangú 
egyéne jövedelmének egy csekély önkéntesen meg
ajánlott hányadát gyermekvédelmi célra áldozza.

A fösulyt természetesen a kereskedő világra 
helyezi a liga, még pedig oly képen, hogy előzetes 
agitáció réven a liga gondoskodik arról, hogy a 
gyermeknapon a szokottnál sokkal nagyobb mérvű 
vásár fejlődjék ki, minek révén a kereskedők na
gyobb pénzforgalomhoz jutván, szívesen áldozzák 
jótékony célra aznapi jövedelmüknek egy kis részét.

A közönség tájékoztatására, hogy melyik ke
reskedőnél vásároljon, a Gyermekvédő Liga köz
ponti vezetősége egy piros-kék plakátot készíttet. 
E plakátok már 2—3 héttel a gyermeknap előtt a 
kereskedők kirakataiban feltűnő helyen lesznek el- 
helyezendők. Igen természetes, hogy hölgyeink rend
kívül előmozdíthatják a plakátok kifüggesztését az 
által, hogy az ismerős üzletekben az üzlettulajdo
nosokat arra személyesen felkérik.

A gyermeknap f. évi április hó 2-án és 3-án 
fog megtartatni.

Hiszszük s reméljük, hogy Nagymihály város 
közönsége, amely jótékony célra tud s akar is ál
dozni, hozzá fog járulni ahhoz, hogy az Országos 
(ivermekvédő Liga fiókja Nagymihályon is meg

alakulhasson, a mely tárgyban különben Bajusz 
Andor főszolgabíró, a ki a szervezéssel meg van 
bízva, mar legközelebb értekezletre hívja össze va
rosunk minden illetékes tényezőjét.

VEGYES HÍREK.
Mártius 15.

(1907.)

Áfa egy éve — bús volt e nap, 
Nem volt öröm ünnepe.'
Költőinknek ajzott lantja 
üyászdalokat per. get e !

Alá egy éve sirt a magyar. 
Telve búval, búbánattal !

Áfa egy éve — gúzsba kötve.
Láncra verve volt a szó.
Csak annak volt szárnya szabad.
Ki minket volt eladó.

Ki ügyünket elárula:
Bújhatott ,a palást’ alá!

Áfa egy éve — Budavárban
Júdásfiak iiltenek.
Kiknek gonosz ajkaikon 
Átok volt a lehelet!

Átok volt a tekintetük.
Mert Beliál volt Istenük

Ma egy éve — Budavárban
Bősz Karaffák ültének.
Kik úgy üzék jobbjainkat,
Mint vadat a vérebek!

Ki merész volt, s utjokba állt:
Ki nem kerülte a halált!

Ma egy éve túl a Lajthán 
l.ueger és Schneiderék
Meggyalázva lobogónkat. 
Alkotmányunk csipkedek !

Készen álltak a bitófák.
Az aradi relikviák!

Alá egy éve — országházunk.
Mely szent templom minekünk:
Becsukatta magyar honvéd . . .

Ez volt csak a szégyenünk!
Szünetelt a törvényhozás
És tombolt a törvénytiprás!

Alá egy éve — e nagy napon 
Szuronyok közt beszéltünk. 
De Isten és Pátrónánkban 
Rendületlen reméltünk !

Hittük, hogy a hon bástyáit. 
Meg nem döntik Fejérváryk!

S amit hittünk: beteljesült!
Van már örömünnepünk. 
Elmúltak a gyászos napok, 
Derűs az ég felettünk!

Áll Budavár, él a magyar!
(jyözött a jog. van diadal!

Itthon vagyon Rákóczi is,
S két szemével vigyáz ránk.
Thököly és hurutjai 
Nem hagyják el ős hazánk.

Föld inoghat, ég szakadhat: 
A magyarból úgy se lesz rab !

(Somogy.) Csurgovich György.

Kinevezés. Őfelsége a király Bereznay 
János a kassai kir. Ítélőtáblához beosztott tanács
jegyzőt a nagymihályi kir. járásbírósághoz járás- 
biróvá nevezte ki.

Zemplénvármegye főispánja sztropkói járás
orvossá Dr. Gál Sándor sztropkói orvost nevezte ki.

Ipartestületi közgyűlés. A nagymihályi 
általános ipartestület e hó 10-én tartotta meg Ko
lozsvárt Ödön elnöklete alatt évi rendes közgyű
lését. Tekintettel azonban arra, hogy a tagok nem 
jelenlek meg határozatképes számban, a közgyű
lés érdemi határozatot nem hozott. Az uj közgyű
lés e hó 24-ére tűzetett ki.

Erdővétel. Özv. Gróf Andrássy Tivadarné 
koskóci erdőségeit Fekete József budapesti lakos 
440.000 korona vételárért megvette. Az uj tulajdo
nos az erdő kihasználását máris megkezdi s remé
nyünk van, hogy a következő években az eddigi
ekhez hasonló fahiány a vidéken már nem lesz.

Az uj rendőri szabályzat megalkotása 
tárgyában e héten a kiküldött bizottság kétszer is 
ülésezett Walkovszky Béla községi biró elnöklete 
alatt. Dicséretére legyen mondva a főbírónak, az 
általa bemutatott tervezet minden tekintetben meg
felel a modern követelményeknek és a bizottság a 
tanulmányra valló) s nagy gonddal készült szabály
zatot némi kisebb pótlásokkal elfogadta és azt a 
legközelebbi közgyűlés elé terjeszti.

A nátafalvai postasikkasztókat a sátor
aljaújhelyi kir. törvényszék vizsgálói bírája e hó> 
10-én kihallgatta. A sikkasztok bevallották, hogy 
a kincstár pénzéből 3300 koronát eltulajdonították. 
Keresztessy Lajos vizsgálóbíró mindkét terheltet 
vizsgálati fogságba helyezte.

A vasúti menetrend megváltoztatása. 
Úgy értesülünk, hogy május hói 1-ével a MÁV. 
összes vonalain uj menetrend lép életbe és pedig 
nagyobb változásokkal. Mezolaborczról a reg
geli vonat 5 órakor fog indulni, Nagymihályból 
pedig 7 órakor. Az újításnak városunk közönsége 
csak örülni fog.

tállóba egy bádog fejtökével. Autonin ezalatt 
gondolkodott s úgy találta, hogy ő nem vét az I 
Isten törvénye ellen. Hiszen soha egy bűnös | 
gondolata nem volt a szép fehérszemély iránt. | 
Mig fiatalabb volt, esztendőkig járt föl az or- ■ 
gona mellé énekelni. Szombat délutánonként pe
dig négy-öl másik leánykával a kolostor házi
kápolnájában gyakoroltatta velük az éneket az 
orgonás barát. Ott a házikápolnában volt egy 
szelidarcu, törteién nézésű szent. A korán el
huny 1 Odiló utolsó másolata volt. Csupa sikol
tozó színek Ízléstelenül összehordva. A kép sem 
volt befejezve, de akiket a piktorpap beavatott 
terveibe, azt állítják, hogy Szent Margitot akarta 
ábrázolni. Itt a papok azonban nagyon szépnek 
és nagyon művésziesnek találták a képet. Auto
nin pedig minden este olt mondta el a brevi
áriumát. A fiatal leányzó, Kardos Márton Bor
bála leánya — Autonin pap úgy találta — na
gyon hasonlít a képhez. Jóllehet, mikor Odiló 
azt festette, Borbála még a világon sem volt. 
Csodának tekintette tehát e hasonlatosságot. Nem 
is gondolva nem értelmetlen, de gyakorlatlan 
eszével arra, hogy Odiló testvér is sokat tekin
tett keresztül az őszi rózsákon át a Kardos j 
Mártonék portájára, a hol akkor még fiatal és i 
üde volt a Borbála leánya. Innen származott a | 
hasonlatosság, bár Autonin abban valami nagy 
megnyilatkozást látott. Sokat és áhitatosan gon
dolt tehát a szép Borbálára és sohasem mii- j

lasztotta el ilyenkor biztosítani önmagát arról, 
hogy távol áll a bűnös vágyakozástól . . .

Léi lett. Komoly, didergő tél. A tehenek 
öt órakor jártak haza és Autonin öt óra előtt 
állt lesbe az ablakba. Az őszi rózsák odavoltak 
és Idefouz atya is félretetle a bosszuállást, be
zárkózott nagy, füstös szobájába és növelte to
vább a füstöt. Közben illatos és jóízű almákat 
evett, de sohasem jutott eszébe, hogy a rózsák
hoz rosszivü Autonint meglátogassa.

Unalmas a tél a zárda falai közölt. Délben 
többet ettek és ittak, de ebéd után kialudták. 
Autonin szolid volt és nagyon szerény. Senki
nek eszébe sem jutott róla rosszat gondolni, a 
minthogy ő is nagyon jónak tartolta magát. 
Egyetlen élvezete volt, hogy mikor a többiek 
nyugovóra térlek a déli alkohol többletet ki
olvasztani a fejűkből, akkor ő a házikápolná
ban a piáninóhoz ült és szelíd hangon szent 
énekeket énekelt az Odiló-féle Széni Margitnak, 
aki a tévesztésig hasonlított a szép Borbálához. 
Később azonban nagy szomorúság érte a jám
bor barátot. Nem mondta senkinek, de min
denki látta rajta. Kevesell evett és szófián volt, 
ami szerzetesnél — tapasztalásból tudták a töb
biek — nagy bajt jelent.

0 maga pedig komolyan sokat szenvedett, 
szorongó szívvel várta az estét, a mikor Bor
bála a szakadozott kerítésnél megjelent s várt. 
A nyáron álmodozva tekintett a csillagos égre,

most a falu felé meresztette mélységes szemeit. 
Aztán jött a legény. Daliás, szép szál ember. 
Megfogta a leány kezét és összeölelkezett a sze
mük sugara. Autonin mindezt sejtette csak a 
kedves téli alkonyat homályában. S fájt a szive 
nagyon, ügy találta, hogy ha vasárnaponkint a 
templomban látta Borbálát, hogy az többé nem 
hasonlít az Odiló Szent Margitjához. Világias 
szenvedélyeket érzett az arcán, amik a képen 
éppenséggel nem voltak tapasztalhatók.

Borbála vasárnap mise után odament a 
paphoz : Főtisztelendő ur, szeretnék meggyónni, 
elgyürüzölt a kovács fia.

Autonin látszólag megvolt lepve. De úgy 
gondol la, hogy ez eléggé tisztességes dolog. S 
ami történt, ezzel jóvá van téve. Csak sajnálta, 
hogy Szent Margithoz nem hasonlít, nem ha
sonlíthat többé a Borbála. Mégis bizonyos ér
deklődéssel, félelemmel ült be a gyóntató székbe. 
Mikor azonban kijött a templomból, arca nyu
godt volt és szenvedélvtelen. Olyan mint a sima 
papiros, nem lehetett róla semmit olvasni.

I.assu léptekkel ment a kolostorba, a hol 
egyenesen a kápolna felé tartott. Letérdelt az 
Odiló atya Szent Margitja előtt és sóhajtott:

— Csak egyetlen csók! Uram Isten, bo
csásd meg neki! Hiszen fiatal s nem a te szol
gáid között növekedett . . . Pogány Béla.

2)eák 3enö fogműterme Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). Rendel egész nap.
l ogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre illesztetnek. Fogkő eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések. — _



Utblztosok kérelme. A f. hó 21-én meg
tartandó vármegyei közgyűlés elé tárgyalásra keriil 
Lászlófi László nagymihályi utbiztos és a \ inegye 
összes utbiztosai által aláirt kért ény, melyben ma
gukat a XI. tisztviselői fizetési rangfokozatba soroz
taim, továbbá irodai átalányukat legalább évi 40 
kor., uti-átalányukat pedig évi 1(KK> kor. összegben 
megállapítani' kérik. Kérvényükben felhozzák az ut- 
biztosok azt, hogy nekiek, ha hivatásuknak lelki
ismeretesen és híven megakarnak felelni, összes 
idejüket állásuknak kell szentelniük, legnagyobbrészt 
két háztartást kell vezetniük, illetve családjaikkal 
kétfelé kell élniük, mivel hivatalos kötelességeik foly
tán majdnem minden napot az utakon kell eltöl- 
teniök s magukat külön élelmezniük, a mi a mai 
drágasági viszonyok közepette kétszeresen neheze
dik vállaikra. Az irodai átalány pedig oly csekély, 
hogy arra, a nagymérvű hivatalos levelezés folytán 
a fizetésükből kénytelenek ráfizetni. A lótartási áta
lány felemelését pedig szintén az általános drága
ságra való utalással kérik s ha ez nem volna tel
jesíthető, úgy legalább a mostani 20 fill. kilométer
pénzt 40 fillérre kérik felemelni. Reméljük, hogy a 
törvényhatósági bizottság méltányos álláspontra fog 
helyezkedni az utbiztosok jogos kérelmével szemben.

— Halálozás. Lukovits Géza homonnai ügy
véd, Zemplén vármegye törvényhatósági bizottsá
gának tagja március hó 10-én 72 éves korában el
hunyt. Temetése Homonnán e hó 12-én a város 
és a környék nagy részvéte mellett ment végbe.

Uj állami iskola. A közoktatásügyi mi
niszter Opálhegy (Zamutó) községben egy két tan
erős uj állami iskola szervezését rendelte el. Az uj 
iskola 1008. szeptember hó 1-én fog megnyílni.

A legnagyobb takarmányrépa termé
sek. Elmúltak azok az idők, amikor a gazda már 
azzal is meg volt elégedve, ha csak nagy mennyi
ségben termett takarmányrépája. Ma már a legki
sebb gazda is tudja, hogy nem abban áll a répa 
értéke, ha telerakja a jószágnak a beleit, hanem 
arra kell a fősulyt helyezni, hogy mekkora táp
értéke van a répának. Hogy nagy tápértékkel biró 
répát nyerhessünk, szükséges, hogy az anyarépák 
(magrépák) legalább 4—8 kiló súlyúak és tápér
tékükre nézve a leggondosabb módon egyenként 
vegyileg megvizsgálva legyenek. Jelenleg nem lé
tezik más cég a budapesf Mullthner Ödön cs. és 
kir. udvari magkereskedésén kívül, mely ily nagy 
gonddal termesztett répamagot hozna forgalomba. 
Ezen épantag e mellett még impregnálva is van, 
miál d sokkal gyorsabban kel ki és a rovaroknak 
is ellentáll. Ajánlatos tehát, hogy csak Mauthner- 
féle impregnált csillagjegyü répamagot vessünk, a 
csekély árkülömbözet százszorosán megtérül a biz
tos és nagy termés révén.

A nagymihályi izr. hitközség által épí
tendő uj iskola terveit a közigazgatási bizottság 
jóváhagyta s ennek foly tán ez iskola építése e ta
vaszkor meg fog kezdődni.

— Országos vásár. Nagymihályon az úgy
nevezett húsvéti vásár március hó 18. és lt). nap
jain fog megtartatni.

Megüresedett állások. Tőketerebes köz
ségben üresedésben lévő segédjegyzői állásra már
cius hó 28-ig a gálszécsi járás föszolgabirájához ; 
a viravai segédjegyzöi állásra pedig márczius hó 
20-ig a homonnai járás föszolgabirájához adandók 
be a pályázatok.

Birtokvétel. Zeniplénmegyében ismét egy 
nagyobb uradalom cserélt gazdát. A takcsányi ura
dalomhoz tartozó cirókafalvi, jalovai, zuhatagi, zel- 
löi, vendégii erdőket a Baross-Rudnyánszky buda
pesti konzorciumtól 2.800.000 koronáért megvette 
Gróf Wenckheim József pozsonymegvei nagybirto
kos tisztán vadászati célokra. Az erdőket a kon
zorcium csak nem régiben vette Hering porosz bir
tokostól. Úgy hírlik, hogy e vétel következtében a 
homonna takcsányi cirókavölgyi vasút kiépítése, 
melynek Rudnyánszky az engedményese, egyelőre 
elmarad.

Magyarország jövője. Visszapillantás 1877- 
bol. Ez a cinie annak a szárnyaló fantáziával, de 
alapos tudással megirott tanulmánynak, amely egy , 
utópia formájában vet világot Magyarország lété- | 
nek legfőbb kérdéséire. Milyen virulas. a magyar- ■ 
ság milyen káprázatos fejlődése, a tudomány, mii- . 
veszet, kereskedelem, ipar, milyen kivirágzása fogja 
követni a gazdasági önállóság radikális politikáját : | 
ezt mutálja meg ez a szivet melegítő alomkép. melv ' 
a Budapesti Napló illusztrált, díszes album-naptá- I 
iában jelent meg. ahova Európa szellemi életének 1 
vezérei igy Anatolc l'rance, Jean Jaurés, Mille- 
rand, \ andervelde. Max llarden írtak szenzá
ciós cikkeket. A Budapesti Napló allmm-naptárát .1 
megkapja minden előfizető : a Budapesti Napló azon
kívül husvétra gazdag tartalmú almanachot aján- | 
dékoz előfizetőinek. A Budapesti Napló, amely most 
az egyetlen radikális ellenzéki újság, a legolcsóbb 
is a teljes tartalmat adó lapok között. Előfizetési 
ára negyedévre csak 5 korona, egy hónapra 1 K 
80 fillér. (Kiadóhivatal: Eötvös-utca 34.)

Az iskolaifjuság reggelije. A mennyire 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, hogy 
a gyarmatkávé rendszeres élvezete, tartam s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas
okú fidegességet, gyomorbajt, bénulást és szivszél- 
hüdést maga után von, ép oly kevésbé képes meg
válni a modern, izgató élvezetek után hajhászó em
ber ettől a mindennapi szokássá vált élvezet-italtól. 
De miben látjuk szükségét annak, hogy már ifjú
ságunkat is erre a méreghatásra szoktassuk? Mi
után az iskola már úgyis megerőlteti, felizgatja, sőt 
gyakran túlterheli a gyermeket, legalább minden 
egyéb izgató szertől meg kellene óvni öt. De mit 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gyarmat
kávé helyébe? Hosszú évi tapasztalat után a Kath- 
reiner-féle Kneipp-inalátakávé minden tekintetben 
kellemesen gerjesztő, tápláló és vérképző reggeli 
italnak bizonyult; a külön elkészítésével járó fárad
ságot bőven jutalmazza a gyermek üde, egészséges 
szilié, eltekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakaiitás érhető el. Természetesen 
szigorúan ügyelendő arra, hogy csakis a valódi 
Kathreiner használtassék, az eredeti zárt csomagok
ban, melyeken mint védjegy. Kneipp-páter arcképe 
látható. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza
matot, jóizü és kiadós a használatban.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedesében.

l'eleb s szerkeszt.: : Dr. Kállai József.
Kiidóliiv.fxli >nilT«/.efé Lili lat Joz.ef

Hirdetések.
Gróf Sztáray Sándor uradalma nagy- 

zalacskai gazdaságában 25 egy éves 
= mangalicza fajú — =

tenyész kap
eladó. Bővebb értesítést ad 

az uradalmi központi iroda
Nagymihályon.

*** .X# xXz -4- -4^

Ház eladás.
Nagymihályban az flndrássy Dénes- 
utezán a m. kin. posta összes épüle
tei 21 szobával, belsőséggel, mellék
épületekkel, 10 évi adómentességgel, 
3800 korona évi bérjövedelemmel, 
kedvező feltételek mellett, betegsé
gem vég'étt szabad kézből azonnal

'.....— eladó.------------

Bővebb felvilágosítást személyesen adok.
Lászlófi László

háztulajdonos.

Takarékpénztár minden családban.

Takarékkosságra az embert már gyermekker-- 
ban szoktatni illetve nevelni kelt.-
A takarékosság előmozdítása céljából

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don összegyüjthetők, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

Ritka alkalom.

Iziáses áruk nagy választékban.

Qulliiian ]V|;ÍFhiisz 
divatáru-üzlete Nagymihályon ajánlja újonnan 
érkezett, gondosan kiválasztott legújabb divatu 

áruit, u. m.

Kosztüm-szövetek,............
Blouse-kelmék, -----

Legújabb deliének 
és ruha-diszek.

Olcsó árak 1 I Figyelmes kiszolgálás 1 1

Bor eladás.
Saját termésű vinnai boraimat literenként

a következő árak mellett árusítóin :
Az’ali bor . 36 kr.
Rácz ürmös . 40 kr.
Pecsenye bor . 45 kr.
Muskotály . . 60 kr.
Asszú 1901. évi. . 5 frt — kr.

Widder Béla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MŰHLE VILMOS
cs. és kir. udvari szállító 

Temesvár 
Mag-, Növény-, Rozsa- és Fa-Nagytcnyészetek. 

Művelési terület 94 hold. 
- - - - - - - -  VILAGKIVITEL. - - - - - - - -

A LEGJOÖfJ MAGVAK kerti t- mezei veteményezésre
(Miihle magsai jóságban elérhetők, de ebben felülmúlhatatlanok.) -------------------—-------

legnemesebb gyümölcs-, disz- és sorfák
(Midiié fái többször átültettek, jól iskolázottak, mindenütt jól és biztosan gyarapodnak.)

A leyszebb fenyöfélék, díszcserjék, rózsák stb. -----------------
(Miihie tűlevelűi mind télállók, disz és kúszócserjéi, valamint rózsái a létező legszebb virágúnk.) 

=—Postacsomagok magvakkal 5 koronán felüli értékben bárhová bérmentve küldetnek. ■ 
Dusán illustra’t fóarjegyzék páratlan a maga i . tm l. i. 1 ivánsagra bárkinek ingyen bénnvntve megkíibietik.
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IElárusító hely:

Brügler Lajos Nagymihály

MAGYARORSZAGI KÖZPONT: 
rETERNIT MÜVEK 
ATSCHEK LAJOS 

BUDAPEST. AHDRÁSSY-ÚT33.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budopeet, 60»

Utal a lecjBtlnyoeabb irak malletl aJtalUtnakj

Locomobil és gőz cséplőgépek,
azalmakaialozók, járgány-caéplőgépak, lóhere-cséplők, 
tlaztlfó-rosták, konkolyozók, kaszáló- ót aratógépek, 

ezénagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
aozél-ekék, 2- ós 3-vasu ekék és minden 

egyéb gazdasági gépek.

■ ■
Üzletmegnyitás.

Van szerencsém a n. é. közönség szi
ves tudomására adni, hogy Nagymihályon 
az újonnan épült Kolozsváry-féle házban 
egy a mai kor igényeinek megfelelő 

üveg- és porcellán- 
kereskedést nyitottam.

Raktáron tartok : Karsbadi porcellán- 
árut, üveg és porcellán edényeket, ma
jolika-, lámpa- és chinaezüst tárgyakat, 
tükröket, fali- és szobadíszeket, hazai 
csehországi és belga solin és színes táb 
Iákat. Elvállalom bármely épület üvegezé
sét, úgyszintén műüvegezést is a legjutá- 
nyosabb árak mellett. Kész ablakok és 
képkeretek minden színben és méretben 
állandóan raktáron vannak.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri

KLEIN LIPÓT
üveg- és porcellán-kereskedése Nagvinihálv.

„KEGYELET
■ uj temetkezési vállalat i
NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utcza 8 sz.

Dúsan felszerelt raktár kisebb és na
gyobb érc- és fakoporsókban, szem
fedelek, koporsó-diszek, sirkoszoruk, 
szallagok és minden a temetkezés

hez szükséges egyéb cikkekben.

A gyászoló közönség pártfogását kéri

FENYVESI MIKSA.

Vasúti menetrend.
— árvénges 1906. október 1-től. —

Indul Nagymihályból :
Budapest felé

Heggel 5 óra 3-1 perez.
Délután 2 óra 57 perez.

1 Este 6 óra 03 perez.
Kassa felé

Reggel 5 óra 34 perez. 1
Este 6 óra 03 perez.

Mezö-Laburcz felé
| Délelőtt 9 óra 16 perez.

Délután 2 óra 50 perez. 1
Este 10 óra 06 perez. 1

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felöl

Délelőtt 9 óra 11 perez, j
Délután 2 óra 45 perez.
Éjjel 10 óra 01 perez.

Mezö-Laburez felöl
Reggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez. 1
Este 5 óra 58 perez, |

80: Óra javítás csak 80 kr. :80
•••••••_____________________ ••••••

LANDESMAN IZSÓ
-----  ÖRAS ----- -----
Nagymihály, Kossuth Lajos-utcza 23. szám

(Miskovits-féle házi

dvállal mindennemű és legcomplikáltabb óra-javitásokat

• csak 80 krért
• # # • 2 évi jótállás mellett. # # # •

Óra üveg
Óra mutató .

»•••••• —;---------------------
80: ()ra javítás csak 80 kr.

TTT7
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Nyom. Landesiuau B. könyvnyomdájában.

Goldstein Jakab
........................ templom- és szobafestő • * •tt.-.-.-tv

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám

Elfogad mindennemű

festői é$ tapétazó munkát
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.


