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Reflexiók a Szabad Tanításról.
Pazdics, oki. 9.

A szabadtanitás pécsi kongresszusa 
rámutatott erőteljesen nemzetünknek egy 
nagy nyiltsebére : a nép müveletlenségére. 
Föltárta a maga szörnyű mezítelenségében 
ezt rettenetes nyavalyát, amely megbé
nítja a nemzet életerejét, lehetetlenné tesz 
minden előrehaladást. A múltaknak egy 
nagy mulasztása lett pellengére állítva, 
amely mu.asztás immár sürgősen követeli 
a jóakarata orvoslást.

Azonban, ha népünk müveietlenségé- 
ről beszélünk, az elmaradottság okát nem 
a nemzetben kell keresni. Sem pedig azon 
körülményben, mintha a magyar nép nem 
volna eléggé fogékony a művelődés iránt. 
Sőt azok is helytelen nyomon haladnak, 
akik népünk müveletlenségének okát az 
iskolákban keresik. Az elmaradottság oka 
egészen más körülményben rejlik : nemze
tünk történeti alakulásaiban. — A magyar 
nemzetnek évezredes története ugyanis 
nem más, mint a harcoknak szakadatlan 
láncolata. Mig a magyar nemzet hűsége
sen teljesítette földrajzi helyzetéből eredő 
rendeltetését, a nyugati kultúra védését 
Kelettel szemben — és amíg élet-halál har
cot vívott létfentartásáért a különböző né
pekkel : nem érhetett rá arra, hogy a kul
turális haladásból kivegye a részét, 
nem tehette ezt különösen az a röghöz 
láncolt pária : a jobbágy. Azt meg csak 
igazán helyeselnünk lehet, hogy a kultúra

TARCZA.
Október hatodikén.

Kora délutántól késő estig execziroztak 
az önkétesek a gyakorlótéren. Már egész be
sötétedett, mikor kapitány úr Komorovcsák szi
varra gyújtott és kiadta a parancsot: — Be
vonulni !

Az elcsigázott ujonczok megrezzentek, a 
fáradt térdek megfeszültek és mint halk szél 
mormolása hallatszott :

— Hála Istennek! Eltelt egv nap megint! 
Megkönnyehfllten lélegzett fel még a fő

hadnagy úr is, az ezred ITicije. Pedig ő nem 
lehetett valami nagyon fáradt, mert egész dél
után csak a kavicsokkal játszadozott a gya
korlótéren. Duhajosan kiáltotta cl magát : — 
Sorakozz! Futólépés!

Egy perc alatt állott a gléda. Olyan egye
nesen, mint a linea. Csupa önkéntes, csak a 
szárnyakat támogatták a kiképzésben segéd
kező káplárok. Barnapiros ábrázniuk éles ellen
téte volt a fehér önkéntes arcoknak.

A következő perezben már ropogott a 
kavics az újoncok kemény, bakancsa alatt. 
Verték a marsot a fiuk teljes erőből, csakhogy 
hamarább otthon legyenek. Szokatlan erőfe
szítéstől sajgó, dagadozó talpukat úgy csap- 
dosták oda a földhöz, mintha nem is a saját
juk volna. De még ez se volt jó a kapitány 
úrnak. Haragosan kiabálni kezdett. Hangja os

és a létfentartás közül az utóbbit válasz
tották az ősök.

Ezért nem lehet eléggé elitélni a pécsi 
kongresszus egynémely elemeinek azt a 
durvaságát, amelylvel keresztülgázoltak a 
nemzeti érzületen. Ezért nem lehet eléggé 
kárhoztatni azokat, akik a felvilágosodás 
köpenyébe burkolva szentségiéiért kezek
kel leakarták döntögetni nemzeti oltárain
kat. mert szerintük azok útjában állanak 
a kulturális haladásnak. I la ez a tétel áll. 
ha a felvilágosodás nem egyeztethető össze 
a nemzeti érzülettel; ha a felvilágosodás
nak ténylep útjában áll a múltak kultusza : 
akkor óvjon meg az Isten bennünket a 
felvilágosodottságtól. Mert nekünk 
kicsiny magyar nemzetnek a jelen si
várságában egyedüli vigasztalásunk, egye
düli erősségünk : n múlt. Ez tanít meg 
bennünket hinni a jövőben. Ez célozza 
meg izmainkat a jövő Magyarországért 
folytatott harcokban. I la a német nem
zetnek joga van eldicsekedni kultúrájával, 
az angol nemzetnek összeharácsolt gyar
mataival, az orosznak nagyságával, ame
lyet megölt országok romjaiból épített fel: 
akkor a magyar nemzet rámutathat nem
zeti hőseire és elmondhatja a Grachuszok 
anyjával : íme, ezek az én kincseim !. . . 
És ez olyan kincs, aminőt a világ egy

De I nemzete sem tud felmutatni. Terhes, de 
drága örökség ez, amely van olyan fon
tosságú, van olyan szent, mint a kultúra. 
A magyar nemzet nagyjai, - akik harcok

torként süvöltött, csattogott : — Jobban ! Ke
ményebben !

A föld dübörgőit a csapat alatt. Kapitány 
úr Komorovcsák ugv titokban meg is volt elé
gedve, de nem árulta volna el ezt egv világ
ért se. Azt csak nem mondhatja az ónkénte- 

I seknek, hogy ne fárasszák magukat, hisz egy 
esztendő múlva, a szokásos percent kivételé
vel, ugv is hazamehelnek. Igy hát tovább ki
áltozott. Önkéntes Boros! Hogy megy maga! 
Egv megy egy önkéntes ? Nem, hanem egy 
tehén, ha jóllakott ! Azt a filozopterjét!

A íilozopter ijedten kapta fel pápaszemes 
fejét és eszeveszetten kezdette verni talpával, 
sarkával a kavicsot, hogy csak ugv fröccsent. 
Önkéntes Boros cseppet se volt katonás alak, 
járása csakugyan veszedelmesen hasonlított a 
sétáló szarvasmarháéhoz. Különösen, ha úgy 
eleresztette a fejét, mint most.

Az alkonyat sötétségében csak a kapitány 
úr éles szeme ismerhette fel a lomhajárásu 
íilozoptert. A csapat maga már csak valami 
sötét, hosszúkás tömegnek látszott, mely üte
mesen kígyózott az óriási gyakorlótér szürke 
talaján a város felé a kaszárnyába.

Amint a kapuőr kitárta a nagy szárnyas 
kaput, szemközt is megnyílt egy kapu és rajta 
nagy muzsikaszóval bevonult egy diszszázad. 
Parancsnoka tisztelgést vezényelt, mire kapi
tány úr Komorovcsák is kirántotta kardját s 
harsánv hangon kommandirozott: — Vigyázz ! 
Szakasz jobbra nézz I

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

zivataraiban megtartották nekünk e hazát, 
Valiiban megérdemlik, hogy ép úgy 

tiszteljük emléküket, mintha fejlett kultú
rát hagytak volna ránk örükségül.

Azok, akik a magy ar nép kizárólagos 
| jóakarójának szeretik magukat feltüntetni 

és a nép elmaradottságát üzleti célokra 
szokták kiaknázni, az elmaradottságért nagy 

j előszeretettel szokták okolni az- iskolát is. 
Minthogy pedig a nép széles rétege rend
szerint csak elemi iskolába járt, nyil
vánvaló. hogy a népiskolát. Azon bizonyos 
elemek köréből különféle variációban fel
hangzik ez a képtelen hazugság, de a 
pécsi kongresszuson ahol a szélsőségek 
hívei mintha túl akarták volna egymást 
licitálni a nagvotmondásban ez a föl
tevés rendkívül brutális alakban fordult 
elő. A kongresszuson ugyanis mint a 
napilapok említik elhangzott a követ
kező kijelentés: Semminek sem vettem
hasznát, amit az iskolában tanultam.

Szörnyű rögeszméje ez azoknak, akik 
a fenálló rend iránti gyűlöletükben még 
az iskolát is kikezdik. Kétségtelen, hogy 
az iskolákban dívó rendszer sok tekintet
ből kifogásolható, de a népiskolai tantár
gyak gyakorlati jelentőségét józan észszel 
kétségbevonni nem lehet. Hogy miért, azt 
bizonyítani teljesen felesleges, aminthogy 
felesleges bizonyítani azt, hogy a napfény
nek van gyakorlati fontossága. Az azonban 
bizonyos, hogy a szabadtanitásra vár a 
feladat : begyógyítani nemzetünknek azt a

Zuhogva vágódtak le a lábak a földre. 
Ziháló mellel verték a parádémarsot, már úgy 
ahogy ujjoncok tudják ezt a mindennél nagyobb 
katonai művészetet a kiképzés első hetében.

— Vigyázz! Szakasz állj! A diszszázad 
már megállt az udvar közepén. Oldalt tőle az' 
önkéntes osztály. A parancsnok rekedt hangon 
vezényelt: — Vigyázz! Század jobbra nézz !

A dobok megperdüllek, a trombiták fel
harsantak, dübörgötl a nagy dob, csattogott a 
réztányér és mialatt a század jobb szárnyáról 
feszes lépésben elindult a zászlótartó s a száz- 
lótiszt, a hangzavarból a Gotterhaltc bontako
zott ki. A zászlónak szólt a tisztelgés, amint 
bevitték az őrszobába. A diszszázad peckesen 
tisztelgett, a kapitány úr kardja nagy köröket 
ir le a levegőben.

A századdal együtt tisztelegtek az önkén
tesek is. A szokatlan, először látott dolog meg
kapta őket. Mind magyar fiuk voltak, de egy
nek se jutott eszébe ebben a percben, hogy 
először tiszteleg életében a Gotterhaltc hang
jainál és éppen október hatodikén!

Későbben a kantinban gyülekeztek vacso
rára, s egv két pohár borra. A városba ki nem 
mehettek, mert az újoncnak két hétig nem sza
bad lábát kitennie a kaszárnyából, ha mind
járt önkéntes is. Sok a törzstiszt, a generális, 
sőt még az is megeshetik, hogy a főherceggel 
találkozik össze a fiatal katona és még vala
hogyan nem tiszteleg szabályszerűen. Amiből 
aztán nagy szégyene lehel az ezrednek.



nyílt sebét. Csak aztán a szahailtanitás 
apostolai fel tudjanak emelkedni a feladat 
magaslatára, mert ha meg itt is pártpoli
tikai szempontokat tekintenek, ha a sza- 
badtanitást is kortescélokra fogják felhasz
nálni, akkor nem műveltséget fognak nyúj
tani, hanem mérget. L. V.

SZÍNHÁZ.

Az c heti színházi estékről kevés a mondani 
valónk annál is inkább, mivel pénteken f. hó 11-én 
mar utolsó előadását tartja városunkban a Micsey- 
társulat s így a bucsuzás mi tagadás benne 
szomorú akkordjaiba nem akarunk keserít pilulá- 
kat vegyíteni. Annyit azonban mégis megállapit- 
hatunk. hogy a műsor kielégítőnek absolute nem 
mondható. Régi. igaz, hogy szép, de elavult da
rabok kerültek színre. Közönség meglehetős szám
inál volt minden este.

F. hó 3-án csütörtökön a ,.Koldusgróf,, cimü 
kedves zenéjü operetté került színre, melyben a 
címszerepet Karinszky gróf alakját Békéssy Gyula 
sok sikerrel creálta. Jessie koldusleány szerepeben 
pedig Racz Irén volt nagyon kedves, a kit ma már 
nem kell külön dicsérnünk, hiszen eddig nem tud
tak neki egyetlen olyan szerepet sem adni, a me
lyet bravúrral meg ne játszott volna.

Pénteken f. hó 4-én a „Zsába" cimü fran
cia bohózatot adták, üzen előadás keretében mu
tatkozott be a társulat uj jeles tagja Fodor Osz
kár. a ki Barisard gyáros szerepében kitűnő játé
kot producált. Mellette Pataki Riza, Stoll Béla. 
Erdős Alice, Püspöki Rózsi és Békéssy nyújtottak 
élvezetes estet. Az előadás rendezésénei fogva is 
egyike volt a legjobbaknak.

Szombaton f. hó 5-én a „Bányamester" cimü 
régi híres operetté került előadásra, melyben a 
gréfkisasszony szerepében Kőszeghy Aranka, a 
csipkeverőleány szerepében pedig Rácz Irén ara
tott sok tapsot. A többi szereplők is mind kitettek 
magukért.

Vasárnap f. hó 6-án délután a „Gül-Baba" 
ment a már ismert szereposztással.

Este zsúfolt ház előtt Gárdonyi Géza a „Bor" 
cimü darabja került színre. Az előadást érdekessé 
tette az is, hogy Matyi szerepében egy helybeli 
műkedvelő, ifj. Mastsenyik Ede lépett a színpadra. 
Játékát fölösleges dicsérnünk, mert eléggé isme
retes, hogv Mastsenvik egyike a legjobb műked
velőinknek. Békéssy Gyula mint Baracs meglehe
tősen jól játszott. Igen jó volt Pataki Riza Ba- 
racsné szerepében. Megemlitendóknek tartjuk még 
Rácz Irént. Erdős Alicet, Stoll Bélát. Deák Gyulát. 
Nagy Gyulát. Kmetty Lajost, a kik jól mulattatták 
a közönséget.

Beszélgettek erről-arról. A múltról, mely l 
szépnek, kedvesnek tűnt fel, s a sivár jöven
dőről. Egyikük, akit második esztendőre tar
tottak vissza, vigasztalta társait:

— Ne busoljatok. Hiszen már csak há
romszázhatvan kis nap van hátra!

De nem mosolygott senki a tréfás meg
jegyzésen. Ekkor felkelt helyéről az örökké 
vidám kétéves önkéntes s kifelé indult. — I 
Hová-hová .’ kérdezték tőle.

Megyek, hozok cigányt. A hetedik század- , 
nál van a Pista, a másodiknál a l.aczi, a Itat - ; 
módiknál meg a cimbalmos.

Néhány perc múlva ott volt a kantinban i 
a cigánybanda. Egy-két pohár borért, néhány 
jó szóért elmuzsikál reggelig is. Pénzt nem 
kap, nem is vár, nagyon jól tudja, hogy kevés 
van az önkénteseknek is. Nincs is rá valami 
nagy szüksége. Enni innivalója van, mi kell 
több a cigánykatonának'? Örül, ha ilyen tár
saságban elsírhatja hegedűjén szomorú sorsát, 
szivének bánatát.

El is sírta, cl is muzsikálta. Hegedű szív
hez szólókban sohase szállott, mint akkor.

A mint fogyott az üvegekből a bor, ózon
képpen oszladozott a rossz kedv, a szomorú
ság. Egy óra múlva már vig tiszaparti nótákat 
húztak a cigányok. Az önkéntesek beleénekel
tek. majd táncra kerekedtek. Minden nótára 
más pár táncolt. A kantinos, a kantinosáé

egymásra nézett. Egyik se kitolt még ilyen 1 
csárdást. Ez a csárdás nem volt az a vészé- i 
delmes padlóverés, utálatos térdrázás, hanem 
volt rangos, módos becsületes magyar tánc.

A muzsikaszó, i kui jongatás elhallatszotl 
az őrszobába Meghallotta az inspekeziós liszt 
is. El is küldött egy embert megnézni : mi tör
ténik. Az meg jelentette, hogy az önkéntes 
urak mulatnak.

Mit ? Maiadnak ? — kérdezte rossz ma
gyar kiejtéssel. Mond meg parancsolok, hogy 
a cigány mars haza, a freiwilligerek pedig da- 
nuljanak.

Igenis kérem alássan.
Es megjelentette az önkénteseknek hűsé

gesen, hogy a cigánynak mars, a frajbillogos 
urak azonban danuijatiak.

Az önkéntesek engedelmeskedtek s tele 
I torokból danolni kezdtek. A kaszárnya udvara 

népiden volt már. Kilenc órát rég clfujlak és 
I csak az őr sétált fel s alá a négy lépés hosszú 
í deszkán.

Őrnagy úr Drupkovics rosszkedvűen bal
lagott hazafelé a vendéglőből. A mint a ka- 

I szárnya előtt elhaladt, meghallotta, hogy a 
kantinban nagyban dalolnak a legények. Hög- 

, tön visszafordult, be egyenesen a kaszárnyába. 
| A kapuban találkozott kapitány úr Komorov- 

csákkal, aki garnisonsinspekciós volt és éppen 
i a vártát vizsgálta.

Hétfőn f. hó 7-én a „Kírálytigns* (Schcrlock 
Holmes) cimü detektív történet szép közönséget 
vonzott a színházba. A szereplők közöl kiemelen
dők különösen Pataki Riza. a ki impozáns szép 
alakjával, nagy inlelligentiájával és kellemes orgá
numával nagy tetszést aratott. A második felvo
násban Kőszeghy Aranka, Rácz íren es Deák (.is 
eg\ igen ügyes táncot mutattak be. a mit szíve
sen tapsoltak. Phillips báró szerepét Stoll Béla ját
szotta meg a tőle már megszokott elegantiával.

Kedden f. hó 3-án ezúttal harmadszor a „Vig 
özvegy került színre a címszerepben Köszegh) 
Arankával. Kőszeghy Glavári Hannája több intel
ligens közönséget, sót zsúfolt házat is érdemelt 
volna. Hangját illetőleg mull heti számunkban 
ugv nyilatkoztunk, hogy kivá.m; valót hagy hátra. 
I lát ezt egyszerűen visN/aszivjuk most, mert azóta 
megtudtuk, hogv a kisasszony első fellépése alkal
mával alaposan be volt rekedve s a ki nem hal
lotta a \ ig özvegy második felvonásbeli „\ilja“ 
es „Bamba gyászvitéz- cimü dalait, az nem tud 
magának hangképessége felöl praecise, tiszta ké
pet alkotni. Kőszeghy Arankának nemcsak a hangja, 
a nyers anyaga van meg, hanem szépen is tud 
vele bánni az énektechnika es a stílusos mii', eszet 
törvényei szerint; a mélv hangokból a magasba 
vagv vissza, simán, erőlködés nélkül s mindig esz
tétikus. szép hanggal siklik át, érzessél s átérez- 1 
tetve énekel, e mellett hangja behízelgőén bájos ; 
es csicsergő. Játékában s mozgásában pedig annyi | 
a sikk, hogy lázba ejti a közönséget. Kapott is 
falrengető tapsot s szűnni nem akaró zajos újrá
zást. A többi szereplőket ebbéli minőségükben mar 
az eisó es második alkalommal kellően méltattuk.

Szerdán f. hó 9-én ismét egy Lehár zenéjü ! 
operette élvezésében volt részünk, a melynek címe i 
„Pesti nők.“ Itt ismét Kőszeghy Arankának voltak 
Erzsi szobaleány szerepében nagy s jelentős sike
rei. Percekig tapsolták s ujrázták minden egyes 
énekét. Kívüle még Deák Gyulának jutott ki a 
tapsból, a kinek harmadik felvonásbeli valóban na
gyon ügyes coupléival alig tudott a közönség be- . 
telni. Mint mindig, úgy ez alkalommal is igen jó I 
volt Püspöki Rózsi, nemkülönben Erdős Alice. a 
ki sok művészetet visz a színpadra. Megfelelő jó 
játékot nyújtott még Nagy (.'ívnia, a kinek ének
szamait meg is tapsolták, valamint Stoll Béla, Fo
dor Oszkár, Kmetty Lajos és Rado Jenő. A höl
gyek közül epizód szerepeikben Pataki Riza, Rácz 
Irén és Békéssyné voltak jók.

Ma csütörtökön a „Milliárdos kisasszony
megy másodszor, pénteken pedig búcsuelőadásul 
s Deák Gyula jutalomjátékául a „Páholy kerül 
szilire.

Még csak annyit, hogy Kőszeghy Aranka az 
utóbbi esteken szép virágcsokrokkal lépett a szín
padra. tanúságot iéve tisztelőinek illatos hódola
táról. —ez.

VEGYES HÍREK
Személyi hir. Czibur Bertalan, kér Je

tünk országgyűlési kévpiselöje a képviselöház ülé
sének megnyitására Budapestre utazott.

Áthelyezés. A kereskedelemügyi minisz
ter Hönsch Dezső a sátoraljaújhelyi m. kir. állam- 
epitészeti hivatal főnökét, hasonminőségben Nagy- 
hecskerekre helyezte át.

A vértanuk napja Az ötvennyolc esz
tendő előtt történt, de soha cinem feledhető vé
res. borzalmas esemény évfordulója volt f. hó ti-án. 
Kegyeletünk e napon a diadalmas hősök felé for
dult, a kik 1849. október 6-án vértanúhalált hal
lak Magyarországért. El nem múló az ó emlékük, 
dicsőségük s örök a magyar nemzet kegyelete, 
mely nem fog soha megfeledkezni a tizenhárom 
vértanúról, törteimének legmagasztosabb alakjairól. 
Gondolatunk ezen a nagy napon elszálll az aradi 
Golgothára s fölkereste azt a gyászos, szomorú 
helyet, a hol a kilenc bitó állott s a négy hon
védtábornok agyonlőve a vársánc porába hullott. 
Városunk közönsége is kegyelete* gyászünnepélylyel 
adózott a megdicsőültek emlékének, még pedig, 
miután október 6-ika vasárnapra esett, f. hó 7-én 
hétfőn reggel. A róm. kath. templomban Oppitz 
Sándor róm. kath. lelkész gyászmisét celebrált, 
melyen Bajusz Andor főszolgabíró és Bereznay 
János kir. járásbiró vezetése alatt jelen voltak a 
hatóságok tagjai, valamint az áll. el. és polg. 
iskola növendékei. Az izr. vallásit tanulók az izr. 
templomban vonultak. A középületek ormain fe
kete lobogót lengetett szomorúan a szél.

A gymnasium ügye. Nagymihály város 
közönségének egy 4 osztályú állami gymnasium 
felállítása iránti kérvényét, zempléni Moskovitz 
Géza nagybirtokos e napokban adta át Apponyi 
Albert gróf vallás- és közoktatásügyi miniszternek, 
aki megígérte, hogy a legnagyobb jóakarattal s 
körültekintéssel fogja a kérvényt elintézni.

Az országút burkolása. Mint értesülünk 
a kereskedelemügyi miniszter sürgős leiratot inté
zett a sátoraljaújhelyi m. kir. államépitészeti hiva
talhoz, melyben ez utóbbit sürgősen felhívja, hogy 
a Nagymihály város területén áthaladó országul 
burkolása esetleg kiaszphaltirozására vonatkozó 
költségvetést, a helyi munkadijak figyelembevéte
lével f. évi november hó 15-éig föltétlenül készítse 
el s terjessze fel, úgy hogy az árlejtés legkésőbb 
január h< > 1-én kiírható legyen. Egyben értesí
tette a miniszter nevezett hivatalt, hogy a burko
lási munkálatokat a jövő 1908. év tavaszán ok
vetlenül foganatba vétetni szándékszik.

A közkút ügye. Kaszab Soma és társa 
beregszászi vállalkozó ezég ellen, a miért a 
kútfúrás munkálatait minden jogos ok nélkül ab- 
banhagyta Nagymihály város kártéritésipert indít 
s a keresetet már e napokba beadatja.

— Micsoda lakodalom van itt, kapitány 
úr? — kérdezte németül.

— Mindjárt megnézem őrnagy úr !
Es elindult a kaolin felé, ahonnan tom

pán szűrődött keresztül valami ének. Kapitány 
úr Komorovcsák rögtön ráismert az énekre. 
Kardjához kapott, elkezdett haragosan lereni- 
tettézni. Az ének pedig most egyszerre csak 
úgy kiharsogott az udvarra. Lgv látszik kinyi
tottak valami ablakot. Meg lehetett érteni a 
szövegét is :

. . . Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rája !
Most újra betellek az ablakot, de az ab

lakon keresztül is hallatszott, hogyan éneklik 
tovább tüzesen a dalt. Még hangzott az ének, 
mikor az őrnagy és a kapitány a kaolinba ér
tek. A következő pillanatban már halálos csend 
támadt. Az őrnagy dörgő hangon kiáltott :

Ki itt a legidősebb !
— En, jelentem alásan ! mondotta sápad

tan, de katonásan a kétéves önkéntes.
— Hogy mernek még ilyenkor is éne

kelni ? Es mit étiekéinek, kérdezte tovább gya
nakvókig ?

Senki se felelt. A kétéves önkéntes lesü
tötte a szemel és nem válaszolt. Az őrnagy 
újra kérdezte. Ekkor megszólalt hátulról, a sa
rokból a filozopler:

— Magyar népdalokat.



A Gazdasági Bank részvénytőke fel
emelése. A nagymihályi Gazdasági Bank r. t. 
igazgatósága tudvalevőleg el határozta, hogy a rész
vényeseknek a részvénytőkének felemelését, > t 
célból 2(XX) drb uj részvénynek kibocsátását fogja 
javasolni. A rendkívüli közgyűlés f. hó 10-én d 
e. 10 órájára hivatott egybe, mely a részxényesek 
élénk érdeklődése mellett tartatott meg. A köz
gyűlésen Glück Samu di. elnökölt, a ki előterjesz
tette az igazgatóság javaslatát, a melyet a szép 
számmal megjelent részvényesek egyhangúkig el
fogadtak s igy határozatba ment, a bank rész
vénytőkéje 200.000 koronáról 4(X).(MX) koronára 
való felemelése s e célból 2(XX) drb egyénkent 100 
korona névértékű részvén) kibocsátása. A rész
vénytőke befizetése részletekben s olyképen tör
ténik, hogy a részletek havonként egészen jövő 
évvégéig lesznek 10 koronás részletekben a bank 
pénztáránál befizetendők, amely befizetések után 
a bank 5%-nyi kamatot fizet.

— Földvétel. Abara község úrbéres közön
sége az ottani grófi ingatlanokból 360 hold rétet 
130.000 koronáért megvettek.

Az ipartestület elöljárósága f. évi ok
tóber hó 5-én este 7 órakor előljárósági ülést tar
tott, mely alkalommal a zászlószeiitelesi ünnepel} 
számadásai az elöljáróság által felülbiráltattak és 
helyeselve elfogadtattak. Az elöljáróság ez alka
lommal oly értelmű határozatot hozott, hogy a 
befolyt tiszta jövedelemből „Iparos-Otthon"-alap 
létesittessék, melynek célja az lenne, hogy az ipa
rosok az „Otthonban" üres óráikban megjelen
nének s úgy a szak- mint egyéb ösmereteiket a 
létesitendő könyvtárból gyarapítanák. E gyűlésen 
az elöljáróság Kolozsváry Ódon elnök. Koznia 
András alclnök, Alexa .Mihály pénztárnok, vala
mint Sztanko Kálmán ipt. titkárnak az ipartestü
let érdekében kifejtett tevékenységükért bizalmat 
szavazott s egyben pedig a zászlószenielési ünne
pély sikere érdekében kifejtett buzgalmukért jegy
zőkönyvi köszönetét mondott.

Házvétel. Burger lilék nagymihál) i lakos 
megvette az Andrássy Dénes* utón levő Szeghy 
Zoltán-féle házat.

Hirdetmény. Közhírré teszi Nagymihály 
község elöljárósága, hogy a nagymihályi választó 
kerületben a kilépett 2 megyebizottsági tag vá
lasztása 1907. évi október hó 16-án a községhaza 
tanácstermében lesz megtartva.

Nagymihály község elöljárósága. 
Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, 

csikcsatószegi Csathő János szentkirályi földbir
tokos 80 éves korában elhunyt. Az elhunytban Po
gány Gerő dr. apósát gyászolja.

A szemétfuvarozás dolgát ismét szóvá 
kell tennünk. A lakók még mindig nem reagál
nak a fuvarozó csengetésére. Ajánljuk ezen kö

Ornagv étr Drupkovics megsemmisítő pil
lantást vetett a filozopterre, a kapitány úr Ko- 
morovesákhoz fordult:

Kapitány úr, ért ön magyarul ?
— Parancsára, őrnagy úr!
— Ön együtt jött velem a lépcsőn. Az 

egész utón minden szót világosan lehetett hal
lani, aki magyarul tud, kell, hogy meg is ér
tette légyen. Mondja meg ön, mit énekellek 
ezek ?

A kapitánv úr ránézett az önkéntesekre 
A fiúk ott állak egy csomóban, ki sápadtan, 
ki pirulva. Szemeik mereven rászegeződlek és 
tekintetükből azt olvasta ki a kapitány úr, 
hogy bíznak benne. Mit mondjon mit leteljen 
most az őrnagynak ? Ha megmondja az igazat, 
valamennyit tönkreteszi. De ttom is hazudha- 
tik.' És hátha az őrnagy mégis tudja, hogy 
mi volt az a dal ? Hátha ismeri ?

Az őrnagy eközben elővette jegyzőköny
vét s firkálni kezdett. Aztán be sem várta a 
kapitány úr feleletéi, a kétéves önkénteshez | 
fordult.

— Hányadika van ma ?
— Október hatodika, őrnagy úr !
Október hatodika I A kapitány úr agyá

ban egyszerre világosság támadt. Hát azért 
énekeltek azt a szerencsétlen dalt azok a gye
rekek ? .. . Nos hál akkor legyen I Az őrnagy
hoz fordult és szilárd hangon szólott:

rűimen) t a közig, hatóság figyelmébe. Tanácsos 
volna alapos vizsgálatot tartani az udvarokban.

Megyebizottsági tagválasztások. A f. 
ho 16-án megejtendő megyebizottsági választá
son Nagymihál) város közönségé 2 megyebizott- 
sagi tagot választ. Mint értesülünk e kel helyre 
W'alkovszky Béla községi bíró és Barnai Andor 
a jelöltek, a kik előreláthatólag meg is fognak 
választatni.

A színtársulat elköltözése. •.M/cxrj' F. 
György színtársulatának egy részé f. hó II-én a 
reggeli vonattal hagyja el városunkat, második 
része szombaton f. hó 12-én reggel utazik el 
innen. A társulat Beregszázba megy, a hol már 
szombaton este a „Vig özvegy ‘‘-gyei megkezdi 
előadásainak sorozatát. Folyó évi november hó 
20-án pedig téli állomására Sátoraljaújhelybe vo
nul be.

Gyermekrablás Sátoraljaújhelyben. Iz
galmat keltő eset toriént f. hó 7-én Sátoraljaúj
helyben. Egy ismeretlen vörös kendős nő magá
hoz csalta Tratner Márkus/ lejkereskedő 9 éves 

i Eleika leányát s a gyermekkel eltűnt a városból. 
I A rendőrség éberségének köszönhető, hogy a 

kassai csendőrség a gyermekei rabló női Babjak 
i Etel bárczai cigányasszony személyében kipuha- 
: tolta, a kinél a gyermeket meg is találták, a mi

ről a gyermek atyját táviratilag értesítették, aki 
el is utazott Bárczára f. bő 9-én s az izgalmak
tól elcsigázott leánykát rongyosan, de szerencsére 
teljesen épen s egészségesen hazahozta. A ci
gányasszonyt letartóztatták s átszállították a sátor
aljaújhelyi kir. ügyészség foghazába.

A sátoraljaújhelyi szinügyi bizottság 
Nagymihályon. Mint értesülünk a sátoraljaújhelyi 
szinügyi bizottság Dókus Gyula cs. és kir. ka
marás, alispán vezetése alatt f. hó 11 -én pénte
ken városunkba érkezik, hogy a pénteki színházi 
előadást itt végignézze s ennek alapján véleményt 
alkosson magának a Micsey társulatról.

Nagymihály község elöljárósága köz
hírré teszi, hogy a Lamiesman Vilmos nagymi
hályi lakos által kérelmezett v izlevezetési munká
latokra vonatkozó tervezetek Nagymihály község
házánál 11X17. évi október hó 15-től november 
13-áig terjedő 30 napon át közszemlére vannak 
kitéve, hol i> azok az érdekeltek által a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. Községi elöljáróság.

Iskolai zászlóaljak. Fazekas Ágoston, 
Pestmegye alispánja nagyszabású terv megvalósí
tására hívta fel a községeket és tantestületeket. 
Azt ajánlja körlevélben, hogy máraz elemi iskola 
tanulói között iskolai zászlóaljakat szereztessenek, 
melyek katonai gyakorlatokat végeznek. A serdül- 
tebb ifjúság pedig a céllövészetet gyakorolna. Utal 
az egyes külföldi államok példájára, hol nincs 
állatidét hadsereg, de nem is szükséges, mert az 
ifjúság úgy is ki van képezve. Ezzel az állam vál-

— Őrnagy úrnak alássan jelentem: egy 
régi betyár nótát énekeltek I

— Az őrnagy fürkésző tekintete belemé
lyedt kapitány úr Komorovcsák szemébe. Az 
állta a kémkedő nézést, amely szeméről lesik- 
lotl a kard bojtjára. Az őrnagy kardjára tá
maszkodott és igy kérdezte:

— Bizonyos ön ebben, kapitány úr ?
— Igenis őrnagy úr.
E pillanatban elsötétült előtte a világ. A 

lüle zúgott csak tompáit halottá, mintha valaki 
nagyon távolról kiálltait volna, amint az őr
nagy mérgesen vágta oda:

— Nem kellene tűrni, hogy jövendőbeli 
katonatisztek ilyen betyárnótákat énekeljenek, 
.ló éjt!

Elsietett, hogy a kapitánv úr alig tudta 
utolérni. A kapuban hivatalos tisztelettel aján
lotta magát s rohant vissza a kantinba. Az ön
kéntesek izgatottan várták, mi fog most tör
ténni ? A legkedvesebb, amint Iliitek, az volt, 
hogy a kapitánv úr most sorba valamennyi
ükét fel fogja falni

Nem falt fel egyet sem. Még csak nem 
is szitkozódott. Kardját haragosan a padlóhoz 
ülötte, szemöldökeit haragosan összevonta s 
csak ennyit mondott:

— Senki egy szót ne merjen szólni erről 
a dologról. És most mars aludni 1 Jó éjszakái! 

Iáról vennének le Igen nagy terhet, mert a kato
nai szolgálat ideje nagyon megrövidülne, más
részt pedig ezen zászlóaljak mintegy alapját ké
pezhetnek a nemzet hadseregének. Messzire kiható 
tervek, melylyel mindenesetre érdemes a közsé
geknek es a tantestületeknek foglalkozni.

Nyilvános köszönet.
A nagymihályi áll. ipartestület f. évi augusztus hó 
20-án megtartott diszzászlószentelési ünnepély al

kalmával a következő adományok folytak be :
Gróf Andrássy Dénes. Sulyovszky István 200 

2(X) K Gróf Sztáray Sándor és neje, Thu- 
ránszk) Tihamér, Nagymihályi önk. Tűzoltó-egye
sület 100- HM) K - Bajusz Andor, Landesman 
Vilmos, Nagymihályi Takarékpénztár 50 50 K 
I laidinger István 40 K Nagymihályi Kereske
delmi és Iliielbank 30 K Barnai Andor 25 K 

Nagymihályi izr. hitközség, Dr. Eperjesy Lajos, 
Czibur Bertalan. Nagymihályi Sörgyár, Nagymihá
lyi Ifjúsági-egyesület. Ilomonnai munkás biztosító 
pénztar 20 20 K - Ilomonnai önk. Tűzoltó
egylet 16 K 30 f. lialfár Ede 15 K Nagy
mihál) i postahivatal 14 K 04 f. Nagymihályi 
Gazdasági Bank. Pazdicsi ág. ev. egyház, Dzsuppa 
Ferenc/ ifj. egy. elnök, Tolvay Imre, Spiegel Samu, 
Nagymihál) i izr. Nőegylet. \\ einberger Jenő, Szől- 
losi Sándor. Sutter Rezső, Mathiász József. Wal- 
kovszky Béla. Várán női önk. Tűzoltó-egylet, Kar- 
ezub Pál, Polányi Géza kir. közjegyző, Nagymihá
lyi Casinó, Egreczky .Mihály, Dr. Orley Ödön, 
Dr. Pogány Gerő, Thuránszky László. Dr. Feren- 
czv lilék, Beregszász) István, Dr. Novák Béla. Sal- 
lav Béla, Bereznay János. Chira László, Dr. Kál
lai József. Horváth Sándor. Machnyik Andor. Kar
tus Boldizsár, Gálszécsi önk. Tűzoltó-egylet, Gar- 
binszky Sándor, ifj. Bajusz József. Nagymihályi 
gór. kath. egyház. Dr. Lakatos Dezső. Semsey 
Gyula, Dr. Fuclis Ignác/, Fejér Elemér. Izsépy 
Zoltán 10 10 K Szladek József 8 K Deák
Jenő 6 K Dr. Glück Samu, Body Győző, Gráf 
Elek, Tomkó György, Fröhlich Gyula 5 5 K 
Szabó Mihály, Medveczkv József 4—4 K Díck 
Sá nmei 2 korona.

Gróf Andrássy Géza 50 korona.
Fogadják a szives adakozók, valamint mind

azok. kik a zászlószentelési ünnepély díszének eme
léséhez hozzájárultak, az ipartestület hálás és ha
zafias köszönetét.

felelős szerkes/.tő Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatalt művezető Láudal József.

A nagymihályi uradalomnál 
150 drb. uj gönci hordó eladó.

Értekezhetni a központi iro
dában Nagymihályon.

541
i9o7. v. >/.. Árverési hirdetmény.

Alulirt lurónájji végrehajtó az 1881. évi LX. t.-ez. 102. 
§-a órtelmóhen ezennel kiizhirró teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járás. Íróságnak 1V<»7. évi 323. számú végzése következ
tében Dr. Halmi Béla ügyvéd javára Novák József ellen 
184 Ki jár. erejéig 1907. évi szeptember hó 3-án fo
ganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 4190 
koronára becsült következő ingóságok u. m. bútorok, lovak 
gazd. felszerelések stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 1907. 
évi V. 383/2. számú végzése folytán 181 K f.tőkeköve
telés, ennek 1904 évi július hó 20-tól járó 6’/0 kamatai 
•/,»/, váltódii S e.ltlig összesen 72 K 92 fillérben biróilag már 
ntezall.ipib.tr költségek erejéig Alaókörtvélyeaen alperes la
k-in leendő megtartására 1907. évi Okt. 19-én d. «.
10 Óraja határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §»ai 
érteim, ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén bees.áron alul is el fognak átlátni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és felülfoglalt .tták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen írvetés as 1881 évi LX.--t. < /. ISO » < itehnél*en 
ezek javára is elrendeltetik.

Fodor József, 
kir. bir. végrehajtó.

Eladó ház.
Nagymihály (Kórház-utca) 1-ső számú 

telekjegyzökönyvi 319. h. r. számú ház 
magán kézből eladó, bővebb felvilágosítás
sal szolgálnak a háztulajdonosok.

Szilágyi Pál és neje
lakik: Sátoraljaújhelyben Dörzsékkör.

Egy ügyes gyakorlott, nős

kertész
Szobránczon a Gróf Török családnál új
évtől szolgálatot kaphat

ntezall.ipib.tr
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HASCHEK és ROZSA

alapítottunk. — Haklárou tartunk gránit syenit márvány és 
trahit tufkő siremlekekat, valamint úti- es vaskereszte'iet. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerit építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség b. 
figyelmét saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kolionVokzatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

HASCHEKÉS RÓZSA
KŐFARAGÓ MUEPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR

■ ■ - ■ KASSA, Pesti-út 9 a. -----
l tok : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

Elárusitó hely:

.................Valódi angol...................

gyapjúszövetek
, . . . nagy választékban..............

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

kőfaragó-üzletet 
= és sirkő-raktárt CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Budapest, Váosblzörut 03,
álU! « iegjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Bzalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők.

egyéb gazdasági gépek.

MAGfAROTSZAGI KÖZPONT:

ül"-'-ffiFETERNIT MŰVEK
LAJOS■ ■ íréi b ___ ____

BUDAPEST. amdrássy-út33.

Brügler Lajos Nagymihály

BLUM BERNÁT
• •••••• iTRFi-RUHA készítő •••••••
NAGYMIHÁLY. KOSSUTH LAJOS'UTCA 44. SZ.

Az izr. templommal szemben.

Készít: magyar, francia, angol és 
német divat szerint

úri- és gyermek-ruhákat, 
úgyszintén papi, katonai és libéria 
munkákat, lovagló-nadrágokat stl>. 
.. a legjutánvosabb árak mellett ..

Megrendelések a legrövidebb 
idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Locomobil és gőz cséplőgépek
üsztitó-rosták, konkolyozók, kasváló- és aratögepek, 

azénagyüjtök, boronák, sorvetőgépek, Plánét Jr.
kapálók. szecskavágók, répavágók, kukorlcze-

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemea
aczél-ekék. 2- és 3-vasu ekék és minden

1

Raktáron tart dús válasz
tékban : érez- és fakopor- 
sókat, továbbá finom nik
kel koporsókat, minden
féle szemfedeleket, művi
rág-koszorúkat, szalago
kat, viasz- es szurok-fák- 
Ivákat.

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. es pedi^ a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig.
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A gyászosét megtörténté
vel, a hozzátartozók bármi 
módón tett értesítésére, vi
dékié is a lehető legrövi
debb idő alatt az intézet 
megbízottja tiszteletét te- 
endi a rendelinény átvé
tele végett és gondoskodik 
annak pontos kiviteléről.

Fakopoexők 1 fettól kextlce feljebb, éeexkopoesőkat <niee>nekeknek 7 feltől feljebb, nanunak 
---------------------------------- (VII hl n«(){i.s(ívb<tn .'i.> feltől et/é.sx ŐOO fetig. —

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival es saját testörökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 
-------------------------------------- rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. —

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
Sürgönyczím: Ttsnaetlcezésl "Vállalat ISTag-jrmitxáljr.

Nyom. Lan des maii B. könyvnyomdájában.


