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fiz ipartestület zászlószentelési ünnepélye.

Lélekemelő szép ünnepélyt ült a nagy
mihályi ált. ipartestület f. hó 20-án. E na
pon ünnepelte tizenegyéves fennállását, melv 
alkalommal zászlóavatási ünnepélyét is meg
tartotta. A zászlóavatás eszméje Malatinszky 
László az ipartestület volt elnökének nevé
hez fűződik, aki nagy buzgalommal műkö
dött közre, hogy megszerezze a nagymihályi 
ipartestületnek azt a szimbólumot, mely al
kalmas arra, hogy az ipartestül et tagjait a 
magyar ipar védelme s fölvirágoztatása iránt 
vívott harcában összetartásra buzdítsa s egy- 
gyé forrassza. Az eszmét Malatinszky le
mondása után nem kevesebb buzgalommal 
karolta fel az uj elnök, Kolozsváry Ödön, 
úgy hogy az csakhamar testet is öltött és 
folyó hó 20-án megtarthatták a felavatási- 
üimepélvt.

Az ünnepély iránt széles körben már 
hetekkel ezelőtt nagy érdeklődés nyilvánult 
meg és a rendezőség fáradhatatlan buzga
lommal munkálkodott az ünnepély impo
zánssá való tételében. Kilátás is volt reá. 
hogy vármegyénk notabilitásai közül is töb
ben meg fognak azon jelenni, ez azonban 
az illetők nyári üdülése miatt nem volt le
hetséges.

A zászlóanyai tisztet Gróf Sztáray Sán- 
dorné szül. Báró Vécsey Paulina Öméltósága 
töltötte be szerctetreméltóan.

Az ünnepély a maga teljes egészében lelke
sen s szépen folyt le. Megjelentek : Matolay Etele 
Zemplénvmegye nyug, alispánja és id. Bajusz Jó
zsef ügyvéd Sátoraljaújhelyből. Képviselve voltak: 
a saujhelyi ált. ipartestület Hericz Sándor ipartes
tületi elnök által, a homonnai kér. betegs. pénztár 
Németh József áltál, a homonnai ö. tüzolto-egylet 
Ugray Lajos tanár, főparancsnok, a varannói önk. 
tűzoltó-egylet l)r. Kasztriner László és Füzesséty 
Pál parancsnokok, a gálszécsi ipart. 8 tagja az elnök 
vezetése alatt. Az ünnepély előestéjén Gróf Sztáray 
Sándorné zászlóanyának a helybeli polgári dalárda 
Klain Sándor karnagy vezetése mellett a grófi kas
tély tornácán szerenádot adott, melyet úgy a zászló
anya, mint férje Sztáray Sándor gróf melegen meg
köszöntek. Az ünnepély napján, f. hó 20-án reg
gel 5 órakor Miklós Jancsi zenekara Kiéin József 
ipartest, s. titkár, zenerendezővel élén ébresztő ze
nével bejárta az utcákat és csakhamar városunk 
apraja-nagy ja talpon volt, hogy semmit el ne mit- 
laszszon látni vagy hallani. Még nem volt 8 óra, 
midőn

a városháza 
körül már nagy sokaság tolongott. Kocsik jöttek, 
mentek, hozták a szép s elegánsul öltözött koszo- 
rusleányokat, akik nem kevesebb, mint 42-en vol
tak, köztük sok válogatott szépség. Fél 9 óra volt, 
midőn a városháza előtt megjelent kocsiján Bajusz 
Andor főszolgabíró, ipartestületi diszelnök. Daliás 
alakja festői szépségű diszmagyarjában általános fel
tűnést keltett, nem egy gyöngéd női szivecskét do- j

bogtatva meg hevesebben. A közönség lelkesen 
megéljenezte. Nemsokára megérkezett virágokkal 
gyönyörűen feldíszített négyes fogatán < iróf Sztáray 
Sándorné zászlóanya, akit szintén tüntető éljenzés
sel fogadtak. A városháza tanácstermében Kolozs
váry (időn bemutatta a zászlóanyának a koszorús
leányokat és az előljárósági tagokat, s ezzel kezde
tét vette az ünnepély.

Bajusz Andor megnyitván a diszgyülést, át
adta a szót Sztankö Kálmán ipartestületi titkárnak, 
aki rövid, szép beszédben vázolta a zászlói létrejöt
tének történetét és indítványozta, hogv a zászló
anyának jegyzőkönyv i köszönet szavaztassák, amiért 
a tisztséget elvállalni kegyes volt, az ünnep jegyző- 
Köny vileg megörökittessék és Malatinszky László 
ipartestületi volt elnöknek elévülhetetlen érdemei el
ismeréséül szintén jegyzőkönyvi köszönet szavaztas
sák. Mindhárom indítványt a díszközgyűlés egy
hangú lelkesedéssel magáévá tette, mire a diszelnök 
ily értelemben enunciálta a határozatot, s ezzel a 
diszgyülés véget ért.

A városházáról megindult a menet hosszú 
kocsisorban az ekkor már százakta menő tömeg- 

l töl kísérve
a rom. kath. templomba, 

ahol az oltár előtt foglalt helyet a zászlóianya. Ba
jusz Andor főszolgabíró, diszelnök. Gróf Sztáray 
Sándor, Dr. Eperjesy Lajos, Bereznay János kit. 
járásbiró, Fejér Elemér szolgaiéról, s Miskovits Béla, 
mint zászlótartó, az oltárral szemközt a koszorús
leányok hely ezkedtek el. Oppitz Sándor róni. kath. 
lelkész misét celebrált s gyönyörű beszéd kíséreté
ben a zászlóit beszentelte s ráhely ezett egy aranyo
zott keresztet, a zászlóianya pedig egy hosszú fe
hér selyem szallagot kötött rá „Isten áldd meg a 
hazai ipart" felírással. Maga a zászló nehéz, zöld 
selyemből készült, jobbján Szűz Mária képevei es 
„Őrködj felettünk !“ felírassál, balján két egymást 
fogói kéz, felette „Nagymihályi alt. ipartestület" s 
alatta aranyhímzésű babér- és cserkoszom között 
„18!Mi 1907." felipással. A mise végeztével a je
lenvoltak elénekelték a „Ilymnus“-t, mire az Isteni
tisztelet véget ért. A templomból a közönség a grófi 
kastélylyal szemközt felállított

díszsátorba 
vonult, ahol a szögbeverési ünnepélyt a polg. da
lárda a „Hymnus” eleiteklésével nyitotta meg. Ko
lozsváry Ödön ipart, elnök pedig a következő meg
nyitói beszédet mondotta :

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Van szerencsém üdvözölni önöket, kik meg

jelentek körünkben, részint hogy zászlószentelési 
ünnepélyünknek szemlélői, másrészt hogy tanúi 
legyenek annak a fejlődésnek, melyet ipartestü
letünk tizenegy évi fennállása óta elért. Igazi ál
dást >s munkát azonban csak akkor fogunk tudni 
elérni, ha testületünknek minden egyes tagját azon 
nemes tudat hatja át, hogy az ipar és kereske
delem teszi nagygya a hazát, hogy ha együtte
sen összetartva munkálkodunk közös jólétünk el
érésén, az ipar fejlesztésén, hogy ha egy szent 
kapocs, az összetartozandóság érzelme köt min
ket egybe, melynek jelvénye e díszes lobogói. E 
lobogói ad nekünk majdan erőt a jövőben. E lo
bogói biztosit minket inas ipartestületek támoga
tásáról. I. lobogóval emelkedünk a dicsőség ma
gaslatára, vagy bukunk el. Azért ha e lobogót 
lengeni látjátok, békebeli vagy harcban, buzdul- 
jatok őseitek példáján.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! Mai ün
nepségünk egyedüli tárgya e zászlói felavatása, 
ünnepünk jelentőségét bővebben fogja ismertetni 
testületünk diszelnöke, tekintetes Bajusz Andor 
főszolgabírói nr, akinek ezennel átadom a szót. 
(Éljenzés.)

Kolozváry szép beszéde után fölállott Bajusz 
Andor főszolgabíró, diszelnök s a tőle már meg
szokott fényes szónoki tehetséggel a következő be
szédet tartotta:

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Szép, lélekemelő, a mai országos nemzeti 

Ünnephez méltói aktushoz jöttünk itt össze. Ist
ván király első nemzeti királyunk emlékére tör
vénybe iktatott ünnepnapon határozták el haza
fias iparosaink az önerejükből szerzett zászlóit fel
szentelni. Jobb, szebb, alkalmasabb napot erre 
a zászlószentelésre kiválasztani nem lehetett. Hisz 
ez a nap valláskülönbség nélkül minden igaz ma
gyarnak ünnepe, ezen a napon minden magyar 
visszaemlékszik a régi dicsőségre. minden ma- 
gyár buzdul az ősök példáján, eszébe jut min
denkinek az első nemzeti király azon cselekedete, 
hogy az nemzetét oly híven szeretve, nemzeté
nek javát szolgálva, hogy az összetartozandósá- 
got. az együttérzést egy célra jobban biztosítsa, 
s könnyebbe tegye, magát az ajándékba kapott 
koronával megkoronáztatta.

Ha egy testület, mint a nagymihályi ipar
testület is, filléréit összehordja egy zászlóra, ez 
a zászlói ennek a testületnek koroiiája lesz, az a 
zászlói azt a testületet, ezen testületnek minden 
egyes tagját feltétlenül erősebbé teszi, buzdítja a 
munkásságra, hazafias cselekedetekre, összetartja 
foglalkozás es valláskülönbség nélkül a testület
nek minden egyes tágját, hiszem, hogv megszün
tet ha volt minden viszálykodást, a jó, ne
mes, hazafias tettek keresztülvitelében egygyé te
szi az összest e zászlói alatt, az azt magáénak 
valló minden egyes iparos munkássága megkét
szereződik, hogy a szeretett magy ar hazának ezen 
munkássággal, minden tettel együtt s külön- 
kíilön hasznára legyenek.

Szüksége volt a hazának mindig hűséges 
fiákra, de tahin soha oly nagy szüksége, mint a 
mai viszonyok között ; ma minden egyes em
bernek, minden testületnek ugv kell munkálkod
nia, Inigy a haza szent eszméje egy pillanatra se 
mehessen háttérbe, hogy senki egy pillanatra se 
felejtse azt, miszerint bármely helyes irányban 
kifejtett munkássága itt a hazán bélöl a magy ar 
nemzet meggyőződését célozza. Mert meg kell 
erősödnünk minden tekintetben, hogy azt az óriási 
versenyt, mit a külfölddel folytatnunk kell még 
ma. győzzük, hogy semmi nehézségtől meg ne 
rettenjünk, vissza ne riadjunk.

Különösen iparosaink tapasztalhatják azt lep- 
teii-nyomon, hogy mily óriás erőt, munkásságot 
kell kifejteniük a külföldi ipartermékek beözön- 
lésével szemben.

Sajnos, hogy a magyar nemzetnél csaknem 
minden hirtelen felbuzdulás, szalmatűz. Hisz itt 
a példa a közelmúltban : a tulipán-mozgalom, a 
milyen hirtelen támadt, épp oly hirtelen elenyé
szett. pedig ha e mozgalomban kitartunk, a ma
gyar iparnak el sem gondolható fellendülése kö
vetkezett volna be rövid idő alatt. Kitartóknak 
kell lennünk, kitartóknak kell lenni iparosaink
nak. erre minden jó magy ar ember serkenti őket, 
kedvük is lehet hozzá, tapasztalva a mai nem
zeti kormány oly sok üdvös intézkedését, mit e 
rövid idő alatt a kisipar érdekében tett, alkotott, 
láthatják a magas kormány támogatását az uj 
törvények létesítése által, ez mind buzdítás a mun
kára, serkentés az összetartásra, a kitartásra.

Éppen azért tartsa össze nagymihályi ipa
rosainkat ez a zászlói, buzdítsa a munkásságra 
s különösen hazafias érzésükben erősítse meg,

Lapunk msi száma 4 oldalra terjed.



mely hazafias érzéseknek ők csak a közelmúlt
ban is oly szép tanujelét adták; mikor bennün
ket a törvénytelen hatalom csendörszuronynyal 
távolított el hivatali állasunkból, mind ők voltak 
az elsők között, kik mellénk állva, minket buz
dítva. nekünk erőt kölcsönöztek, hogy még gon
dolatban se csüggedhessünk el egy percre sem. 

Ma. mikor középosztályunk anyagi tekintet
ben. erőben gyengülőben van, kell, hogy iparo
saink erősödjenek, kell, hogy munkásságban, ha
zafias cselekedetekben az elsők között legy enek, 
hogy a haza határain belül a munkára és haza
fias cselekedetekre fogékony köznépet az ezek
kel való érintkezés folytán, folvton-folyvást buz
dítsák a jóra, nemesre, adjanak példát, mutassák 
meg minden tettükkel, hogy hazájukat szeretik, 
hogy hazájukban, hazájukért élnek, lobogtassák 
mindig magasan ezt a ma felszentelt zászlót, hogy 
azt soha semmi vihar ki ne csavarhassa kezük
ből, szálljon az tisztán, mocsoktalanul az utó
dokra. S ha az az evek hosszú során meg is ko
pik. meg is fakul, annál tisztább, ragyogóbb, fé
nyesebb legyen az az eredmény, mit ezen idő 
alatt az ipartestület munkásságban, hazafiasság
ban kifejt, a késó utódokra ereklye gyanánt száll
jon ez a zászló' hogy visszaemlékezhessenek 
azokra az elődökre, kik azt áldozatok árán be
szerezve. az alatt híven munkálkodtak és arra 
semmiféle szennyet tapadni nem engedtek.

Most, mikor — talán éppen ez órában 
az ország szivében, székesfővárosunkban körül
hordozzák István király jobb kezet, azt a jobbot, 
mely oly sok szépet, üdvösét alkotott, kérjük a 
magyarok Istenét, aldja meg ezt a ma felszen
telt zászlót, áldja meg a testületet, annak min
den egyes tágját, adjon nekik erőt, hogy karjaik 
a magyar ipar érdekében sok üdvösét es szépet 
alkothassanak, hirdesse ezen zászló minden egyes 
embernek azt, hogy e hazában élni kell.

Bajusz Andor nagy hatást keltett s az egész 
teret betöltő beszéde után kezdetét vette a szogbe- 
verési-ünnepély a következő sorrendben :

Elsőnek a zászlóanya, Gróf Sztáray Sándorné 
verte be a zászlóba a szöget a következő jeligével: 
„Imádkozzunk s dolgozzunk."

Utána a koszorús leányok nevében Herczik 
Margit kisasszony verte be a szöget ..a magvar ipar 
felvirágzására" jeligével.

Bajusz Andor főszolgabíró, diszelnök : „a ha
zafias felbuzdulás adja a léleknek azt az erőt, melv 
a gyöngéket is nagy tettekre képesíti" jeligével.

OppitZ Sándor rom. kath. lelkész: „Istenért, 
a Hazáért I"

Karczub Bal gör. kath. lelkész: „összetartás
ban rejlik az erő."

Virág József lasztoméri ev. ref. lelkész, a nagv - 
nnhályi reformátusok nevében is : „az alva, fiit s 
szentlélek nevében."

Kozlay József pazdicsi ág. ev. lelkész: „Mun
kára fel" jeligével.

Briinn Mór bankigazgató, az izr. hitközség 
képviseletében : „Legyenek a nagy tnihálvi iparosok 
mindig méltók azon eszmékhez, melyeket e zászló 
szimbolizál."

Sztáray Sándor gróf orsz. képviselő: „Isten 
áldd meg a magyart."

SzterényiJózsef államtitkár képv iseletében Ko- 
lozsváry Ödön ipartestületi elnök : „a magvar ipar 
dicsőségére."

Czibur Bertalan orsz. képv. és bankigazgató: 
„Szorgalom es takarékosság célhoz fogja juttatni 
az ipartestületet."

Meczner Gy ula Zemplénvmegye főispánja ne
vében s megbízásából Bajusz Andor főszolgabíró: 
„Képzett hazafias iparosokat a hon felvirágzására." 

Dókus Gyula Zemplénvmegye alispánja ne
vében ugyanaz: „A hazafias kötelesség ébrentar
tására s a hazai ipar győzelmére."

Beregszászy István kir. tanfelügyelő nevében 
ugyanaz: „A hazai ipar fejlődésének alapfeltétele 
a népnevelés helyes irányú fejlesztése."

Haidinger István jószágigazg. nevében ugyan
az : „A jól elrendezett gondos kivitelű munka a ma
gyar ipar felvirágzásának alapköve."

A királyhelmeci ipartestület név eben ugyanaz: 
„Csak a kezdet nehézségein túl jön a boldogító siker." 

Thuránszky László vmegyei főjegyző nevében 
Kolozsváré Ödön: „Az egyetértés javáta."

Dr. Eperjesy Lajos, mint ipartest, ügyész: 
„Kevesebb per. több egyezség" : mint tűzoltó fő
parancsnok: „Nem tiizzel.de érett megfontola-s.il." 

Andrássy Dénes gróf Öméltósága képviselt' 
lében ugyanaz: „A jelen kesziti elő a jövőt." 

Sulyovszky István kir. tanácsos képviselet,- 
ben ugyanaz: „Vállvetve haladjunk, csak elme!"

Dr. Pogány Gerő képviseletében ugyanaz : 
„Csak ép testben lehet ép gondolat."

Dr. Kovák Béla képviseletellen ugyanaz: „A 
magyar ipar pártolásara egyesüljünk."

Thuránszky Tihamér képviseletében Bajusz 
Andor főszolgabíró : ..Magasan lengjen e zászló s 
büszkén hirdesse a magyar ipar dicső haladását." 

Dr. Kellner Mihály „A munka nemesit." 
Dr. Gittek Samuin- az izr. nöegylet elnöknöje: 

„Támogassuk a magyar ipart."
Mathiász József áll. elemi isk. igazgatói: „A 

haza mindenek előtt."
Chira Lászlói tanító: „Lengj magasan, sza

badon. fent, lakozzék boldogság idelent."
Fröhlich Gyula ügy léd : „A magyar ipar di

csőségére. “
I)r. GHlck Samu orvos, bankigazgató: ..A 

munka ad egészséget a takarékosság legyen fő
elvűnk."

Garbinszky Sándor kir. járásbiró: „A haza
szeretet nevében. “

Sullay Béla kir. albiró: „A hazaszeretet és 
törvénytisztelet nevében."

Dr. József ügyvéd: ..Küzdj minden el
len. ami nem magyar."

Dr Wiíidcr Márk járásorvofc, úgyis mint a 
keresk. bank igazg. elnöke: ..Az állam alapköve a 
tiszta erkölcs."

Dr. Mik/ós Móric orvos : „Ep testben ép lélek.“ 
Dr. örley Ödön kórházi főorvos : „A munka 

az haladás."
Horváth Sándor, a sörgyár nevében is: „Le

gyen ez a zászlói egy tulipán, mely mindenkor em
lékeztessen a magyar ipar iránti kötelezettségre." 

Bartus Boldizsár „Az összetartás érdekében." 
Walkovszky Béla közs. bíró): „Ne csak szó

val, de tettel is támogassuk a magyar ipart."
Polányi Géza kir. közjegyző : „Többet észszel, 

mint erővel."
Fejér Elemér szolgaidról: „Becsületes s kitartót 

munkát koronázhat csak siker."
Bereznay János kir. járáshirói: „A hitben s a 

hazaszeretetben légy vezérki fáklyája követőidnek."
Tóth .Árpád jegyző: „Nehéz munkának édes 

a gyümölcse."
Landcsman \ ilfttos: „Ez a zászlói mutatja, 

hogy a munka nemesit."
Szöltösi Sándor, Weinberger Jenő nevében is : 

„A munka gyönyör."
Tolvay Imre: „Kevesebb orvosságot, több 

egészséget."
Spiegel Samu : „A munka az. erény forrása." 
Bódy Győző: „Akinek a munka nem imád

ság. annak az imádság is munka" — jeligék alatt 
verték be szögeiket.

Szögeiket beverték még : l'sépv Zoltán v (ne
gyei tb. főjegyző, ifj. Bajusz József árvaszéki ülnök, 
Dr. Euclis lgnácz, Egreczky Mihály. Gráf József 
postafönök. a helyi ügyvédjelöltek nevében Dr. La
katos Dezső, Az ungvári, gálszécsi, homonnai, vi
lágosi. eperjesi, nagy becskereki, fíileki, komáromi 
és nagyzsámi ipartestületek, homonnai kér. beteg- 
segélyzö pénztar es a varannói ö. tüzoltó-egyesület. 
mely utóbbi testületek részben saját kiküldötteik, 
részben pedig itteni megbízottaik által képviseltet
ték magukat.

Körülbelül délelőtt 11 óra volt, midőn a szög- 
beverési ünnepély véget ért s Kozma András ipt. 
alelnök megtartotta a következő záróbeszédet:

Méltóságos Grófné
Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Midőn az immár felszentelt és zászlósze

gekkel fölékesitett Szíizmárias lobogónkat Gróf 
Sztáray Sándorné Öméltósága, mint zászlómmá 
kezéből átveszem, tegyünk ünnepélyes és szent 
fogadalmat, hogy lobogónkhoz mindha Iáiig hí
vek maradunk - annak magasztos szimbólumait 
mindenkor becsűlesben és föltétien tiszteletben 
tartandjuk. 1: zászlói legyen mindannyiunk létre
hív ója és buzditója; e zászlói öntsön belelik bi
zalmat. reményt és munkakedvet a jövőben foly
tatandó cselekvéseinkhez s a közös cél felé valói 
törekvéshez.

Mielőtt c szép es emlékezetes ünnepélyt be- 
zárnám, el nem mulaszthatom, hogy a magain 
és polgártársaim nevében forrói köszönetét ne 
mondjak mindazon vidéki és hely beli kedves Ven
degeinknek. kik szives es nagvbecsű megjelené
sükkel ünnepünk külső fényét és belső'értékét 
emelni kegyesek voltak.

le pedig, drága Zászlónk, magasan leng
jél, diadalt érjél. Éljen a I laza !

Ezután Gróf Sztáray Sándorné zászlóanya, 
befejezésül a következő szép szavakat intézte az 
egybegyűltekhez :

Igen tisztelt Ipartestület!
Ezennel átadom ezen fölszentelt zász

lót a nagymihály i Ipartestület elnökségé
nek. Sok gyönyörű jelszó hangzott itt el 
ina és nem marad semmi más mondani 
valóm ezek után, mint azon egy hó és 
őszinte óhajom: ne maradjanak puszta 
jelszavak az itten elhangzottak; a szorga
lom, becsület s józanság maradandó haj
lékot találjanak ezentúl is a nagy tnihály i 
Ipartestület körében, s akkor nemcsak föl 
fog virulni városunkban a magyar ipar, 
de vagyonosodul s boldogulni fog az Ipar
testület minden egyes tagja. En pedig 
örömmel és büszkeséggel gondolok min
dig vissza ezen ünnepségre, mely engem 
az Önök körébe hozott.

A grófné' ezen szavai mély hatást tettek a 
hallgatóságra, s a közönség a polgári dalárda által 
elénekelt Szózat lelkesítő s magasztos hangjai mel
lett s a zászlóanya, valamint a diszelnök éltetésé
vel oszladozni kezdett az ünnepélv színhelyéről, hogy 
délután 1 órakor az Aranvbika-szálloda nagvtermé- 
ben megtartott

banketten 
vegyen részt. Itt a kánikulai hőségben kimerült kö
zönség terített asztalokhoz ült s vígan neki látott 
a bőségesen felszolgált Ízletes ételek és jó italok el
fogyasztásához. A pecsenyénél felállt Kolozsvárt 
Ödön ipartest, elnök s a királyra mondott pohár
köszöntőt, amit a jelenvoltak állva hallgattak végig. 
Bajusz Andor főszolgabíró, diszelnök a zászlóanyát, 
Gróf Sztáray Sándorné Öméltóságát éltette. Matolay 
Etele Zemplénvmegye nyug, alispánja a hölgyekre, 
Dr. Eperjesy Lajos ipart, ügyész az ipartestületre, 
Füzessérv Pál varannói köt jegyző Bajusz Andor fő
szolgabíróra, Polányi Géza kir. közjegyző Kolozs
váré Ödönre, Kolozsvárt Matolayra, Kákos György 
Kossuth Ferencz keresk. miniszterre emelte poha
rát. Id. Bajusz József humoros felköszöntöben a 
koszorusleánvokat, s Bogár Lajos ujfehértói tanítói 
Czibur Bertalan orsz. képviselőt éltette.

Délután 4 óra volt, midőn asMalt bontottak 
s ekkor a fiatalság megkezdette a táncot, a mely 
legjobb hangulatban eltartott kiv ilágos-kiv irradtig.

VEGYES HÍREK.
A nagymihályi ált. ipartestület 1907. aug. hó 20-án 

tartott zászlószentelési ünnepélyére
irta : id. Bajusz József.

„Magyar ipar" üdvözöllek .’
A zászlódat tisztelem !... 

Oh ! bár magyar lenne minden 
Ez ország területen !

„Magyar zászló" te szent jelvény !
Ilyen alatt küzdöttem 

48-ban s ma sem szűnt meg 
Meg az a harcz, küzdelem !...

Melynek czélja, hogy a magyar 
Itthon legyen e Honban,...

Az idegen, a rossz szomszéd
Ne árulja titokban

Portékáját ne hozza be
Idegen gyártmányait,

A melyekkel könnyen hivő 
Nemzetem ’ — csak elvakit.

Mert a külszin a lényeget,
A valót eltakarja, 

Amely nem más, minthogy Magyar
Légy az osztrák gyarmata

Továbbra is. a mint voltál
Immár 400 év óta !“ 

Gyarmati lét! ez a titkos, 
Ki nem rótt magyar quóta !...

A méh tői úgy szabadultok
Meg csak jámbor magyarok !

I la mindenben iparbán is — 
Mindég össze tartatok . . .

Magyar legyen itten minden 
imádságunktól kezdve !

tiizzel.de


Akkor áld meg de áldjon is
A magyarok istene .. .

I ladúr I nézz le most e népre 
le szenteld fel zászlaját

Küldjél ösztönt es kitartást I...
Áldd meg a magyar Hazát !

Lapunk jelen számáért is a kiadóhiva- 
tal vállalja a felelősséget.

A király születésnapja. Őfelsége a ki
rály születése napjának 77-ik évfordulóján, f. hó 
18-án a róm. kath. templomban hálaadó isteni 
tisztelet volt, melyen a hatóságuk fejei is reszt
vettek.

Adomány. Sulyovszky István kir. tami- 
esos a nagymihályi alt. ipartestületnek a zászlószen- 
telési ünnepély alkalmából a maga és Andrássy 
Dénes gróf nevében Dr. Eperjesy Lajos uradalmi 
ügyész utján két darab egyenként 200 korona ér
tékű 4%-os magyar korona-járadék-kötvényt ado
mányozott.

Egyházi hir. Fischer-Colbrie Ágoston dr. 
a kassai egyházmegye püspöke f. hó 31-én a dél
utáni vonattal Homonnára érkezik s innen egye
nesen Szinnára megy, a hol felvidéki bérmautját 
megkezdi s szeptember 3-ikán visszaérkezik Ho
monnára. A püspök fogadtatására nagy előkészü
leteket tesznek a felvidék papsága és a róm. kath. 
hívek.

Eljegyzés. Orosz Bernát h.-szoboszlói 
lakos f. hó 18-án eljegyezte Sommerfeld l'rida kis
asszonyt, Sommerfeld Sűsstnan hely beli kereskedő 
leányát.

Esküvő, ülück Emil nagymihályi lakos 
f. hó 27-én esküszik örök hűséget Outtman Ce
cília kisasszonynak hely ben.

Cabaret. Az 1902. évben alakult nagy
mihályi műkedvelői társaság saját alaptőkéje javára 
Nagymihályon folyó 1907. évi augusztus hó 31-én 
a Barnai szálló összes termeiben Cabaret-Estélyt 
rendez. Közreműködnek : Éried Etelka, Horváth 
Sándorné, l’sépy Zoltánná, Dr. Eperjese Lajos, 
l’sépy Zoltán. Olchváry Aladár, Mattyasovszky 
Kálmán, Olchváry Ernő, Dr. I’olánvi Géza, Szől- 
lősi Sándor. Conferencier : Szöllősi Sándor. Hely
árak : ülőhely 3 korona, állóhely 2 korona. Az 
előadás kezdete fél 9 órakor. Az előadást tánc 
követi. Jegyek előre válthatók Landesman B. könyv
kereskedésében. Bejárat a Casinó kis kertjén át.

Verekedés. A Szent-lstván napi ünnep 
alkalmából sok vidéki parasztlegény fordult meg 
városunkban s miután a korcsmákban alaposan 
leitták magukat, hajba kaptak egymással. így a 
zalacskai és zuhogni legények annyira összeszólal
koztak, hogy késelés volt a vége. A rendőrség 
közbelépett, de elfogni a késelőt Novotni József 
rendőr-tizedes alapos fáradságába került, mivel a 
késeid parasztlegény futásnak eredt s egészen a 
főutcán keresztül szaladt, miglen sikerült a legényt 
elfogni s előállitani. Egy másik társát pedig szijjal 
megkötözve kisérték be a rendörök a városházára.

Az elöljáróság figyelmébe. Tudvalevő 
dolog, hogy a szemétfuvarozás tárgyában a kép
viselőtestület szabályrendeletet alkotott s a fuva
rozás eszközlése végett szerződést is kötött egy 
vállalkozóval, á ki elvállalt kötelezettségéhez híven 
teljesiti is a szemétfuvarozást, azaz teljesítené. mert 
a lakók — tisztelet a kivételnek — sehogy sem 
akarnak megbarátkozni azon gondolattal, hogy ud
varaik tiszták legyenek ; a fuvarozói reggelenként 
hiába csönget a kapukban, a lakók közömbösen 
fogadják, nem is hederitenek reá s Így nincs abban 
a helyzetben, hogy a szemétet elszállítsa s ismét I 
csak ott vagyunk, a hol a tnádi polgártárs, az ud- | 
varok éppen úgy szeméttel s piszokkal tekék, mint 
azelőtt. Felhívjuk tehát az elöljáróság s a közigaz
gatási hatóság figyelmét e körülményre, hassanak 
oda, hogy a megalkotott szabályrendeletnek érvény 
szereztessék s a lakók kötelez.tessenek arra, hogy 
a szemét elfuvarozása lehetővé tétessék s a fuva
rozó ne legyen kénytelen hiába csöngetni a kapun.

Értesítés. A nagymihályi nyilvános pol
gári fiúiskolában a beiratások az 1907 908. tan
évre szeptember bő hó 1. 2. 3. s 4. napjain esz

közöltetnek. Előjegyzéseket azonban már most is 
elfogad az igazgatóság. A javító s tanterx külön
bözeti vizsgálatok szeptember 2-án délelőtt tartat
nak meg. Javító vizsgálatot az a tamil.> tehet, a 
ki egy, két, vagv legfeljebb barom tantárgyból ka
pott elégtelen osztályzatot. A javitó vizsgálatot 
kérő folyamodván)ok augusztus lö-ig nvujtandók 
be íz igazgatósághoz. Tanterv különbözeti vizsga
latra azok jelentkezhetnek, akik a gimnázium vagy 
a reáliskola I. II. s III. osztályából a polg. isk. meg
felelő magasabb osztályaiba kiváltnak átlépni, to
vábbá azok, akik az elemi iskola \ . es \ |. osztá
lyából a polg. isk. II. illetőleg III. osztalx ába kérik 
a fölvételt. A tantervkülímbozeti vizsgálatok anya
gára vonatkozókig s a tanulok mindennemű ügyé
ben szív esen ad felvilágosítást az igazgató, ha ez 
iránt (akár szeméi)esen, akar levélben) megkeres
tetik. Lolkéretnek mindazon t. nagymihálvi 
szülök, akik a jövő 1907 908. iskolai tanévben 
vidéki tamiloknak lakást és élelmezést hajlandók 
adni, hogy eme szándékukat Cso/hik llái igazga
tónál jelentsék be.

CSARNOK.

A boldogság.
A poros szerpentin utón lassún kígyózott 

alá az ezred. Elől a főtisztek vitatkozva a nap 
eseményeiről, utánuk az ágyuk a füsttől, s 
egész nap ágyutüztől csatakosan. Végül a szent 
Háromság következett, ahogy az ezredben ne
vezték őket. Balról a kadét, jobbról a pelvhes 
állu hadnagy, középütt az ezred Don Jüanja, 
főhadnagy Schneidig. A kadét fáradtan bóbis
kolt, a hadnagy taktusra hortvogott a lován, 
főhadnagy Schneidig álmodozó szemekkel me
rengett az alattuk elterülő messziségen. Talán 
az esti harangszót figyelte, mely mint egy tá
voli zene elhaló akkordjai hallatszott föl a sí
kon pihenő falu tornyából.

Bizonyos jól eső érzés futotta át fáradt 
tagjait, amint az alkony félhomályából kiemel
kedő házak körvonalai miudjobban kidombo
rodtak előtte. Már harmadnapja futnak az el
lenség elől, bizony ez idő alatt hat órát aludt 
összesen, azt is csak úgy felöltözve a lova 
mellett. A nyereg pedig kemény fej alá való 
párnának, belebénul az ember nyaka, ha mind
járt olyan kemény is a legény, mint Schneidig 
főhadnagy. Aztán arra gondolt, hogv nemso
kára oda lent lesz a Megverszkv Dusán kas
télyában s néhány napig jó borban, puha 
párnákban lesz része s megittasodhat a gyö
nyörű szép asszony kék csillagjainak a ragyo
gásától. Igen, az a Megyerszky Dusán, az a 
boldog kópé, akinek a rengeteg pénzéhez még 
olyan szépséges, hü asszonykát is adott a jó 
végzete, a Jela.

— Ein Mordskerl das, dörmögte irigy
séggel vegyes jó akarattal.

Még nyolc évvel ezelőtt együtt szolgált a 
daliás Megyerszky Dusánnal. Elválhatatlan jó 
barátok voltak, bár a Dusán gazdag volt, akár 
valami kaukázusi nábob, ő meg a templom 
egerénél is szegényebb Együtt jártak minden
üvé, együtt is udvaroltak a szép kóristalánv- 
nak, a .leláttak, da hál . . .

Egv szép napon Megyerszky Dusán, se 
szó, se beszéd, ott hagyta a katonaságot. Eele- 
ségül vette a szép .lelát és hazament gazdál
kodni. Azóta csak a leveleiből tudta, mily bol
dog a kis galantbocskájával. Amikor pedig meg
tudta, hogy az ezrednek manőver közben erre 
is akad dolga, egyszerűen azt irta a főhadnagy 
Schncidignek, hogy szimpliciter leüti a derekát, 
ha nem náluk száll meg. Igv hát egv fél óra 
múlva lesz végre jó bor is, puha párna s gyö
nyörködhetik is két ember felhőtlen boldog
ságában.

*♦ »
A falu bejáratánál együtt várta Megyerszky 

Dusán meg a felesége. A (innak csak úgy ra
gyogott az arca a boldog büszkeségtől, mig 
Schneidig leplezetlen ámulattal gyönyörködött

az asszonyban. De szép is lett az a kis fruska, 
boldogok is lehetnek ezek az emberek. Nem 
úgy, mint a szegény katona, akinek a tisztes
séges menázsin kívül nem telik egyébre s néha 
napokon át a lova nyergét használja fejpár
nának.

— Ein Mordskerl bist, dörmögte Schneidig 
a boldog Dusán fülébe, miközben lassan, cse
vegve haladtak a kastély felé.

A lovát egy kanonier vezette mögöttük, 
a bagázsit pedig a legénye cipelte utánuk a 
tréukocsiról.

Hárman voltak a lukullusi vacsorához, 
Dusán, a felesége, a szép asszony aki nem 
került ki a pajzán jókedvéből. Igen, volt még 
egy negyedik személy is az asztalnál, a vézna, 
savanyú arcú jószágigazgató, de az nem szá
mitolt. így ült hallgatagon ott, oldalra hajtott 
lejével, mintha szüntelenül bocsánatot kérne, 
hogy jelen van, Pompásan tellett az idő s már 
éjfélre járt, amikor a szép asszony beszüntette 
az ülést, mert amint mondta, Schncidignek 
alighanem ki kell rukkolnia reggel s kevés 
már az idő pitvmallatig.

Főhadnagy Schneidig visszavonult a szo
bájába. Valóságos lelkesedéssel gondolt a szép 
asszonyra s a daliás Dusán mérhetetlen bol
dogságára. Hiába csalogatta a ruganyos, ké
nyelmes ágy, eszébe se jutott a lefekvés. Oda
ült a nyitott ablakhoz s gyönyörködött a szép 
éjjeli tájképben, melyet valósággal ezüstbe 
fürösztöttek a hold sugarai. A siklói meleg 

| léghullámok hömpölyögtek a kastély felé. Sé
tára való idő, nem alvásra. Schneidig óvato
san kinyitotta a szobája ajtaját s végighaladva 
a folyóson, kilépett a parkba. Álmodozva ha
ladt a lombsátoros, egyenes allén, melvnek 
mélyéből halvány mécsvilág csillogott feléje. 
Izgatta az az imbolygó világosság s vonzotta, 
mint a lepkét a fény.

Jó negyedóráig haladhatott, mire valami 
présházféléhez ért Az egyik ablaka nyitva volt, 
onnan áradt a titokzatos világosság. A szobá
ból pedig ezüstös kacagás hallatszott, mely 
megdermesztette benne a vért. Jela kacagása 

1 volt. Óvatosan közeledett az ablakhoz. Benn 
egy kényelmes, széles bőrfoteilben ült a vézna, 
hajlott nyakú jószágigazgató, az ölében pedig 
Jela és kacagva csókolgatta a szatirábrázatot.

Szinte kábultan támolygott tovább a fő
hadnagy. A présház mögött csakhamar kerítés 
következett, azontúl pedig a sik mező. Schneidig 
önkénytelenül átvetette magát a korláton s a 
közelben álló hatalmas szénaboglya tövében 
leheveredett. Pitvmallol már. Schneidig ösz- 

j szekulcsolta a feje alatt a két kezét, a látha
táron fölhuzodó tejfehér sávokat nézte s meg
elégedett sóhajtás szakadt fel a melléből:

— Hát mégis csak jobb szegény katoná
nak lenni, ha mindjárt a puszta föld is az 

[ ember fejpárnája.
/ laliisz Zsigmond.

F«l«l Dr. Kállai József.
Ki*.i..hivatali müvH/.ető Landal József.

Eladó 60 darab
szőkeszőrii tenyésztésre kiválóan 
alkalmas uradalmi FAJMALACZ. 
Áprilisi fiadzás.Cil" a kiadóhivatalban.

A Kossuth Lajos-utcán most épülő No- 
vakovszky-féle házban f. évi október l-ére 

két üzlethelyiség 
kiadó- A helyiségek mindegyike 10 mé
ter hosszú és 4 és fél méter széles.

Bővebb felvilágosítást nyújt
Novakovszky Lajos háztulajdonos,

lakik ugyanott.

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék h a z a i és külföldi valódi gyapjúszövetekbe m 
Legújabb divata szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosau eszközöltetnek'
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HASCHEK és RÓZSA
KŐFARAGÓ MŰÉPITESZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR
--------  KASSA, Pesti-út 9 a. — ■. — ------ 

Fiók: NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségne 
b. tudomására hozni, hogy Nagymihályban 

kőfaragó-üzletet 
ZXZZ és sirkő-raktárt
alapítottunk. — Bakláron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerű építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség b. 
figyelmét saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kohomlokzatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tisztelettel

HASCHEK és ROZSA
LilJC:irIL.r-ll-ir-;

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Vaozi'körtít 03,

Citál a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

lóhere - cséplők.
és aratögópek.

egyéb gazdasági gépek.

Locomobil és gőzcséplőgépek,
tzalmajjazalozók, járgány-cséplőgépek, 
tlsztiro-rosták, konkolyozók, kaszáló

szénagyüjtök, boronák, sorvetögépek, Plánét jr.
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza-

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes
aczél ekék, 2- és 3-vasu okék és minden

1

Fakopoexők 1 frttől

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" |
- elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedi£ a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig.

**•***..•
J A gyaszeset megtörténté- ]
• vei. a hozzátartozók bármi 1
• módon tett értesité-érc, vi- t

•
••

• dekl i1 is a leheti") Irgrövi- !
• debb idő alatt az intézet !

• 
•

• megbízottja tiszteletét te- ,••
£ endi a rendelmi ny átvé- {
• tele végett és gondoskodik 1
• annak pontos kiviteléről, i•• e

kezdte feljebb. éiczkopoisőkid ipjei-nu keknek < fittől feljebb, nagynak
---------------------------------------- 07// i'd nayyxtiyba n :t~> fittől egész ~>tHt felig.

Az .Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat- elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását g 
gyászkocsival, koszorú-kocsival es saját testörökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető 
......... — rendelniénytiel is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik.

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla

yászszal, rendelkezik oszlopos
kellékekkel. A legcsekélyebb

== Sürgonyczun: Temetkezési "Vállalat nSTag-jTmiliáljr. ===== ■

Nyom. Laodesmau B. könyvnyomdájában.


