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Felsö-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
en mindew csű’töbtököüst.

ELŐFIZETÉSI DÍJ : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 3 kor.

Egyes asám ára 2<> fii.

Kéziratok nem adatnak viaaaa. 
lUrmenlatién levelek nem fogadtatnak el.

Nyllt-ter loronkint 40 fll.

A nemzeti ünnep.

A tavasz első fuvallata zsong végig 
a magyar tájakon s nyomában felzsendül 
a föld, kivirulnak a szivek. Lelkes ifjak, 
borongó öregek zászlós csapatokban vo
nulnak végig az utcákon és ünneplésre 
állanak meg ott, ahol a szabadságharc 
emléke, akár szobor, akár síremlék emel
kedik az ég felé. Március 15-ike van és 
ezen a napon föl viharzik a szivekben a 
dicsőséges múlt, amelyet részint a törté
nelem lapjaiból olvastunk, részint magunk 
is átéltünk. Ezen a napon van a 60-ik év
fordulója annak az eseménynek, hogy a 
magyar nép a maga akaratából, az Isten 
szabad ege alatt döntött a maga sorsa fö
lött és kijelölte jövő fejlődésének útját.

Ezen a napon uj utakra tért át a ma
gyar nemzet, és ezeken az utakon kell ha
ladnia az idők végtelenéig, mert ez az ut 
az életé és az igazságé. Sok vér folyott cl 
közvetlenül 1848. március 15-ike után, sok 
vér, de ez szentté avatta ezt a napot, mert 
a szabadság, egyenlőség és testvériség gyö
nyörű hármas eszméje a szabadságharcban 
ömlött piros vérben születeti meg. I lanem 
ez a vér századokra megtermékenyített a 
magyar nép lelkét, amely 1848. óta fogé- 
konynyá lett a népekuek minden nagy és 
uj eszméje iránt. Fogékonynyá tette ezt a 
népet a szabadságharc mindama nagy evo
lúciókra, amelyeken sikerrel kell keresz
tül mennie minden nagyra hivatott nemzet
nek. Nincsen megállás a nemzetek életé
ben, mert az élet a folytonos fejlődés, át

alakulás folyamata és mindenütt nehéz küz
delmekkel jár ez a folyamat.

A magyar nép hivatottságát és ere
jébe vetett hitét jelenti az, hogy minél több 
esztendő választja el a márcziusi nagy na
poktól, annál nagyobb kegyelettel üli meg 
márczius Idusát, annál viharosabban lán
gol fel szivében a jogszerzés és a szabad
ságszeretet érzése. A lefolyt hatvan esz
tendő alatt igen sokszor megtörtént, hogy 
a kormány és a hatalom rossz szemmel 
nézték márczius 15-ikének ünneplését, nem 
egyszer fegyveres erő próbálta megakadá
lyozni a hazafiakat abban, hogy eleget te
gyenek a nemzeti érzés magasztos követe
lésének, de bármit tettek is, a magyar nép 
mindig ünnepelt ezen a napon és ha más 
nem, ifjonti diákok ülték meg lelkes kül
sőségek közepette ezt a nagy napot, de 
velük voltak sziveikben az öregek is. Is
tennek hála, elmúltak ezek az idők, ma 
bízvást, nyilvánosan ünnepelhet minden 
magyar ember, sőt maholnap ott fogunk 
tartani, hogy annak lesz oka tartani a kö
vetkezményektől, aki márczius 15-ikét meg 
nem üli. Nincs messze az idő, amidőn 
márczius 15-ike, mint nemzeti ünnep tör
vénykönyvünkbe lesz iktatva.

Szerte az ország városaiban észt emlő
ről-esztendőre szaporodnak a szabadságharc 
és Kossuth Lajos szobrai. Mindenütt van 
egy a nagy időkre emlékeztető hely, ahol 
szobor nincs, ott egy közös sir van, mely
ben csatában elesett honvédek feküsznek 
az ellenséggel együtt és ide vonul ki a 
magyar nép, hogy lerója lelkes kegyeleté

nek adóját azok iránt, akik vérüket áldoz
ták a jövő eszméjéért. Menjetek, vonulja
tok lelkes fiai a jelennek, merítsetek uj 
erőt a hősök sírjából és emlékezésből, mert 
még nem vagyunk túl minden harcon, 
minden viszályon. Sok kívánsága van még 
a magyar nemzetnek, amelyeket egytől- 
egyig el kell érni, amelyeket el is fogunk 
érni, ha fokozódó lelkesedéssel üljük meg 
ezt a nagy napot. Gondoljunk ilyenkor 
arra, hogy jöhet idő, jöhet alkalom, ami
kor szüksége lesz a magyar nemzetnek 
arra, hogy megint úgy harczoljon, mint 
1848-ban. Ebben a tudatban üljünk meg 
ünnepünket!

VÁRMEGYE ÉS VÁROS.

Nagymihály község elöljárósága köz
hírré teszi, hogy a községen átvonuló állami köz- 
utnak kisköburkolatbeli átépítési munkálataira 
vonatkozólag a helyszíni bejárás 1908. évi már
cius hó 27-én d. e. 9 órakor fog a m.kir. keres
kedelemügyi minisztérium kiküldötte által meg
tartatni, miről úgy a vasúti átjárótól a Laborcz- 
hidig terjedő szakasz mellett fekvő összes magán 
érdekeltek, mint a nagyobb ipari vállalatok tulaj
donosai oly hozzáadással értesittetnek. hogy ezen 
ut burkolási tervek és műszaki iratok a sátoral- 
jaujhelyi m. kir. államépitészeti hivatalnál vannak 
közszemlére kitéve s azok ellen a netáni észrevé
telek akár Írásban, akár szóbelileg a tárgyalás 
napjáig vagy a tárgyalás napján a helyszínén 
megtehetők.

Nagymihály község elöljárósága felhívja 
az összes kerttulajdonosokat, hogy a hernyók és 
mindenféle kártékony rovarok irtását mindenki 
saját jólfelfogott érdekéből azonnal foganatosítsa, 
mert a mulasztásban lévők az 1884. évi XII. t.-czikk 
határozmányai szerint a legszigorúbban fognak 
birságoltatni.

TARCZA.
Március 15-é r e.*)

KOSSUTH.
Irta : Bállá Miklós.

Midőn fölöttünk elborult az égbolt, 
Kigyult egy csillag — nem lesz soha mása — 
Jós próféták kiolvasták belőle : 
Megszületett a nemzet Messiása !

S zarándokolva jártak bölcsőjéhez
— Nem királyok — elárvult nemzetek. 
Testvérrabszolgák, kiket éjben élni 
Kárhoztatott siralmas végzetek . . .

Es évről-évre nőtt a glóriája, 
Besugározva a sötét eget.
De hogy végre a nap is felragyogjon : 
Elűzte róla hát a felleget!

Az volt a harc! a sötétség- s pokollal. 
Ádáz tusa fenséges diadallal !
A győzelmekből elég volt a kezdet: 
S egyszerre máris derengeni kezdett.

Am folyt a harcz, - s a mikor azt izente, 
Hogy elfogyott, elhullt a regimentje : 
Csatára szállt agg, ifjú bárha félholt, 
S kaszát ragadt, akinek kardja nem volt ! 
*1 A fővárosi szinljázak ünnepi prológusa.

Es a rozsdás vas, aratva a rendet, 
Mind jobban-jobban tündökölni kezdett ! 
S hogy a vértől homályosuk a szablya : 
Beragyogta a szent szabadság napja !

... De jött Világos s Arad golgotája . . . 
Reánk szakadt a zsarnokság igája . ..
Te száműzve : atyátlan árva lettünk ; 
Es visszanyerve végkép elvesztettünk . . .

Nem foly többé a könynek olyan árja, 
Mint Érted sirt el nemzeted, az árva.
Nem lesz oly gyász, mert nem lesz oly halott. 
Minőt a sors Benned nekünk adott ! . . .

Atyánk ! Ki ott állsz Isten trónja mellett, 
Őrizz, hogyha már meghódolnunk kellett ! 
A Te népednek végzete : alázat, 
Bár szive tőle vérzik, forrong, lázad !

Lásd : szoborban sem áll fönn emléked I . . . 
De tartósabbat emelt szivébe néped.
Mint a kohóknak érd ontanának, 
Mint márványföldje egész Karrarának I

Oh, bizz e népben, — méh bár nem a régi. 
De ha mégegvszer izenhetnél neki : 
Elmenne mind, mint akkor síkra szállott, 
S végkép kivívná a szent Szabadságot !

Deáktüntetés 44 év előtt.
1859-ben, tehát még az osztrák abszolutiz

mus idejében a nagykőrösi ev. ref. fögymnasium 
Vil-ik osztályának voltunk növendékei. Márczius 
15-én az egész osztály már a tanteremben volt, 
amikor Zsíros Lajos (most kúriai biró címmel 
nagybecskereki törvényszéki elnök) elkiáltotta ma
gát: „fiuk!" ma március 15-ike van, menjünk el 
a templomba, megünnepelni a nagy napot! Az 
indítvány közhelyesléssel lett fogadva. Csak egy 
körülmény keltett aggodalmat. Délelőtt 8-tól 9 
óráig Arany János szépirodalmi órája volt. Aranyt 
nem szabad megsérteni azzal, hogy szó nélkül 
otthagyjuk az előadását. Abban történt megálla
podás, hogy valaki lemegy megkérni Arany Já
nost, hogy engedje el az előadást. Én lettem meg
bízva a küldetéssel. Arany János ott lakott a fö
gymnasium tőszomszédságában.

Éppen az előadásra készült felmenni, mikor 
hozzá betoppantam.

Kedves Arany bátyám, az osztály nevé
ben kérem, hogy 8—9 óra közti előadást elen
gedni szíveskedjék! „Miért Ferencz ?“ „Ma ’ már
czius 15-ike van s ezen a nagy napon a temp
lomba akarunk menni,** feleltem. „Ejnye be meg
szállta magukat egyszerre az ájtatosság! Jól van. 
mehetnek : én azonban kötelességérzetem és lel
kiismeretemnek megnyugtatása végett mégis fel
megyek és hogyha a tanteremben senkit sem ta-

Lapunk mai itfcmt 4 oldalra terjed.



VEGYES HÍREK
Március idusának megünneplése. Már

cius idusát városunk közönsége a nagy naphoz 
méltó ünnepélyekkel fogja megülni. Vasárnap dél
után 5 órakor az ifjúsági-egyesület rendez színi 
előadással egybekötött ünnepélyt az „Aranybika" 
szálloda nagytermében, este pedig a Casinó ren
dez társasvacsorát a Barnai szálló nagytermében, 
melyre a t. közönséget ezúton is meghívja a Ca
sinó igazgatósága. — Társasvacsora lesz az Arany
bika szállodában is. Az áll. el. iskolában az egyes 
osztályokban a tanítók szombaton délután méltat
ják március 15-ének jelentőségét, a polgári fiú
iskolában pedig vasárnap délelőtt 11 órakor lesz 
ünnepély.

50 éves kereskedői jubileum. Ritka ju
bileumot ül meg folyó hó 15-én városunk egyik 
köztiszteletben és közbecsülésben álló polgára. 
Friedman Simon kereskedő. E napon lesz ugyanis 
félszázados évfordulója annak, hogy a jubiláns 50 
évvel ezelőtt, szolid alapokra fektetett üzletét vá
rosunkban megalapitotta s azóta változatlan s pá
ratlan tisztességgel vezeti azt. Öt ven év nagy idő 
az emberi életben, különösen ha e mögött oly be
csületes múlt áll mint a Friedman Simoné s két
szeresen esik latba a kereskedelmi pályán, mely 
oly gyakori hullámzásoknak es rázkódtatásoknak 
van kitéve. Friedman Simon szorgalmas, szerény, 
tisztességes és pontos kereskedő volt mindig, aki 
nemcsak mint kereskedő, de minden téren a kö
telességtudó, munkás és puritán becsületcsségii 
polgár mintaképét állítja elénk. Nincs ember, a 
kinek rokonszenvét ki ne érdemelte volna, jóté
konysága közismeretes, a szegények és árvák ő 
benne nemes gyámolitóra találtak mindenkor. A 
közéletben is jelentékeny részt vesz, a nagymihályi 
Takarékpénztárnak alapitói közé taitozik s alaku
lása óta annak igazgatósági tagja s az izr. hitköz
ségnek is egyik vezető egyénisége. Mi csak köte
lességet teljesítünk, midőn ezen derék férfiúról 
megemlékezünk és neki a Gondviseléstől hosszú, 
de nagyon hosszú életet kívánunk.

Kinevezés. Sztáray Gábor gróf. L'ng- 
vármegye főispánja. Dr. Veszperényi József la- 
borcszögi körorvost vármegyei tb. járásorvossá 
nevezte ki.

Az út burkolása. A városunkon átve
zető állami közút burkolása végre-valahára oly 
stádiumba jutott, hogy ha valamely előreláthatat- 
lan akadályok fel nem merülnek, a burkolás a 
közel jövőben meg fog valósulni. Ugyanis a ke
reskedelemügyi miniszter az állami költségvetés 
terhére engedélyezte az útnak a vasúti állomástól 
a megyói Ilidig kis kockakövekkel való ellátását. 
Legalább arra vall azon körülmény, hogy f. évi 
március hó 27-ének délelőtti 9 órájakor helyszíni 
bejárás fog városunkban megtartatni, a kereske- 

lálok, hazajövök vagy az igazgatósági terembe 
megyek! — volt Arany válasza. Megköszönve a 
szívességet, visszamentem az osztályba, honnan 
a szomszédos templomba indultunk. Mondanom 
se kell, hogy se azelőtt, se azóta ájtatosabban 
nem énekeltük a „Te benned bíztunk eleitől fogva" 
kezdetű templomi éneket.

Délután 2 órától 3-ig német előadás volt, 
az egész osztály együtt volt Szüle Fcrkó ceglédi 
fiú kivételével, aki 59-ben már sorozás alá jut
ván, mint tanuló lett fölmentve a katonai szolgá
lat alól. Egyszerre csak valaki elkiáltotta magát, 
hogy menjünk a templomba. El is mentünk anél
kül, hogy a német nyelv tanárát. Ballagi Károlyt 
megkértük vagy értesítettük volna. A délutáni is
tentisztelet rövidebb volt és 3—4 órakor vissza
tértünk a tanterembe. Ott találtuk szigeti Wargha 
János igazgató tanárt. Ballagi Károly tanári és Szüle 
Fcrkót, aki a harmadik padsorban húzta meg ma
gát. „Lesz most ne mulass!" gondolta mindegyi
künk, ahogy a padsorokban helyeinkre mentünk. 
Az egész osztály felállt. Boldogult Wargha János 
igazgató egyet-kettőt köhintve kérdé:

— Hol voltak Önök fratres ? (mert az öreg
nek mindenki fráter volt; fráter volt a Pista ko
csis, fráter volt a Zsuszka szolgáló, sőt még a 
Kesely és Bársony nevű lova is.)

A kérdésre senki se felelt.
— Hol voltak Önök ? hangzott másodszor 

is és most már erősebb hangon a kérdés. 

delemügyi minisztérium kiküldöttének közhenjöt- 
tével. E tárgyban különben a községi elöljáróság 
felhívást bocsátott ki.

Gyermeknap városunkban. Mindnyá
junk előtt ismeretes azon hasznos és emberbaráti 
tevékenység, a melyet a Gyermekvédő Liga, az 
elhagyatott és szegény gyermekek elhelyezése kö
rül kifejt. Csak nemrégiben történt meg. hogy a 
kis llonczki Bélát édes atyja a vonat ablakaiból 
kidobta s a szegény gyermek lábát törte. A Gyer
mekvédő Liga magáévá tette a szomorú esetet s 
az eltört lábú fiúcska gyógykezeltetését, eltartását 
s neveltetését magára vállalta. A tavalyi gyermek
nap teljes eredménynyel járt, úgy hogy a Liga 
nemes céljaira országszerte nagy összegek gyűltek 
egybe, még pedig a nélkül, hogy az adófizető pol
gárság érzékenyebben érezte volna az anyagi 
megterheltetést. A Liga ez idén is, a tavalyihoz 
hasonló gyermeknapot rendez városunkban ápri
lis hó 2-án és 3-án. Ez okból a jótékony célt 
tekintve, már most kérjük a t. közönséget, hogy 
vásárlásait, a mennyire csak lehetséges, halaszsza 
el e két napra, mert a kereskedők a két napi be
vásárlási forgalomból fognak áldozni tetszésük 
szerinti összeget a Gyermekvédő-Liga oltárára, a 
mire a kereskedői osztály ezúton is felkéretik. A 
Liga helybeli megbízottjai : Polányi Gézáné úrnő 
és liajusz Andor főszolgabíró.

Ismét a telefon-hálózat. A távbeszélő
hálózat ügyét kénytelenek vagyunk ismét szóvá 
tenni. Ugyanis lapunk egyik legutóbbi számában 
közöltük a kassai m. kir. posta- és távirdaigaz- 
gatóságnak hozzánk intézett átiratát, mely szerint 
dacára annak, hogy a nagymihályi távbeszélő 
építése a költségelőirányzatba fel volt véve, az 
még sem volt kiépíthető, mert a törvényhozás 
által rendelkezésre bocsátott hitelből ez nem fu
totta. Hát a dolog bizony nem egészen igy van. 
mert legnagyobb megdöbbenésünkre arról érte
sülünk, hogy Gálszécsen, a hol összesen 7—8 
előfizető van, máris kiépül a hálózat, mig a Nagy- 
mihályira, a hol több mint 40 előfizető van biz
tosítva, a hitelből nem telik, holott Nagymihály 
előbb volt felvéve a költségelőirányzatba, mint 
Gálszécs! Kiváncsiak vagyunk tudni, hogy az il
letékes körök mivel indokolják ezen eljárást ?

— A halászatról. Panaszos levelet kaptunk, 
hogy mily szabadon és büntetlenül űzik váro
sunkban a halászat minden megengedhetetlen és 
tiltott nemét. A Laborc-parton halászati-jegy nél
kül gyakorolják sokan e sportot s oly hálóval, 
melynek lyukacsai annyira aprók, hogy benne 
csak a kis halak akadnak meg. a melyeknek ha
lászata pedig tudvalevőleg tiltva van. Felhívjuk 
erre az illetékes hatóságok figyelmét.

Esküvő. Hellinger Hermán helybeli ke
reskedő f. hó 22-én tartja esküvőjét Possán Am
sei Réginké kisasszonynyal.

A templomban voltunk, tekintetes ur! 
Felelém.

— Es miért voltak Önök a templomban és 
éppen ma ?

— Nagyon megszállt bennünket az ájtatos- 
ság ! Felelém.

— Megszállta Önöket az ájtatosság ugy-e? 
Hát azt hiszik (itt már megszűnt a humanisták
kal szemben használt címezés) hogy nem tudom 
én jobban az öreg apátoknál, hogy milyen nap 
van ma? Ti akarjátok szabaddá és boldoggá tenni 
ezt a szerencsétlen szegény országot, mely ma is 
ezer sebből vérzik!

— Köszönöd az istenednek, te akasztófa 
virága — szólt Szüle Ferkót megfenyegetve - 
hogy te nem voltál a templomba, mert amilyen 
könnyen kihúztalak az ágyú lyukából (célzott a 
katonai szolgálat alól történt felmentésére) éppen 
olyan könnyen dugnálak most oda vissza!

Azzal eltávozott a teremből.
Mi állva maradtunk tovább is. Néhány perc 

múlva boldogult Ballagi Károly következőleg szólt 
hozzánk:

— Kedves barátaim! Nekem nem fáj az, 
hogy Önök a templomban voltak, hanem az, hogy 
irányomban bizalommal nem voltak. I la Önök 
szólnak nekem, úgy nemcsak, hogy megengedem 
a templomba menetelt, de együtt menteni volna 
oda Önökkel. Nagyra becsülöm nemes lelkesedé
süket, ifjú sziveiknek hazafias fellángolását, hogy

— Meghívó. A Nagymihályi Ifjúsági Egye
sület az Aranybika-szálló nagytermében f. évi 
március 15-én d. u. 5 órakor színi előadással és 
hangversenynyel egybekötött március 15-iki ünne
pélyt rendez, melyre a nagyérdemű közönséget 
tisztelettel meghívja az Ifjúsági Egyesület vezető
sége. Műsor : I. „Hymnus" Erkel Ferenctöl; énekli 
az ifjúsági dalárda. Karnagy: Klain Sándor áll. 
tanító. 2. Elnöki megnyitó ; tartja : Mitrócsák Sán
dor egyleti alelnök. 3. „Március 15.“ Ábrányi 
Emiltől, szavalja: liujdos Andor. 4. „Március 15." 
Pásztor Józseftől, színjáték egy felvonásban. Sze
mélyek : öreg honvéd : Strömpl Jenő; Ilonka és 
Sándor, unokái: Repiczky Juliska k. a. és ifj. 
Alexa Mihály. — Rendezi: Singer Mátyás állami 
tanító. 5. „Nemzeti dal." Boldis Ignácztól: énekli 
az ifjúsági dalárda. Karnagy : Klain Sándor áll. 
tanító, ti. Emlékbeszéd : tartja : Herczik Győző. 
7. A márciusi reformokat megelőző időből egyes 
részletek vetített képekben. 8. „Csak magyarok 
legyünk." Dalmady Győzőtől, szavalja: Onuska 
Antal. 9. Zárószó; tartja : Singer Mátyás állami 
tanító. 10. „Szózat" Egressy Bénitől: énekli az 
ifjúsági dalárda. Karnagy : Klain Sándor áll. tanító.

Nyilvános köszönet. Friedman Simon 
ur, a Nagymihályi Takarékpénztárnál viselt igaz
gatói állása után nyert jutalékából 30 koronát a 
nagymihályi önk. tűzoltó-egyesületnek, 30 koronát 
pedig az állami iskola szegény tanulóinak felsegé
lyezésére adományozott, a mely nemes tetteiért a 
tűzoltó-egyesület parancsnoksága és az állami el. 
iskola tanitótestülete ezúton is hálás köszönetét 
nyilvánítja az adományozónak.

Uj postahivatal. Abara községében Sim- 
csik Nándor körjegyző felterjesztésére postahi
vatal felállítása engedélyeztetett.

Pályázat segédjegyzói állásra. Bajusz 
Andor járásunk főszolgabirája pályázatot hirdetett 
a nagymihály vidéki körjegyzőségnél üresedésbe 
jött segédjegyzői állásra, a melyre nézve a vá
lasztásnak f. hó 12-én kellett volna végbemennie. 
Minthogy azonban pályázó nem akadt, uj pályá
zat fog hirdettetni.

Március 15-ike a polgári iskolában. 
A polgári fiúiskolában március 15-én délelőtt II 
órakor rendez a tanári kar az ifjúsággal együtt a 
nagy nap emlékéhez méltó ünnepélyt. Az ünne
pély sorrendje a következő. 1. „Hymnus." Előadja 
az énekkar. 2. Ábrányi Emil: „Mi a haza ?“ Sza
valja : Bujdos József polg. IV. o. t. 3. Nemzeti dal. 
Énekli az énekkar. 4. Ünnepi emlékbeszéd : tartja : 
Csollák llár igazgató. 5. Magyar dalok. Énekli az 
énekkar. 6. „Március 15-én.“ Jakab Ödöntől. Sza
valja : Skabely Gyula polg. isk. IV. <>. tanuló. 7. 
„Szózat." Énekli az énekkar.

Hivatalnokok és katonák újabb érme. 
Az osztrák császár trónralépésének f. évi decem
ber 2-án lesz G()-ik évfordulója. Ez alkalomból

megünnepelni kívánták azt a nagy napot, melyet 
az emberiség legszebb eszményéért, a szabadság
ért lelkesülő martyrok lelke általános ünnepé ava
tott. Hogy azért az eszményért én is nemcsak 
lelkesedtem de véremet is ontottam, ime nem di- 
csekedésből, hanem hogy Önöket meggyőzzem, 
megmutatom jobb karomon azt az emléket, me
lyet Budavára bevételekor kaptam.

S felgyürve ruháját látni engedé karját, me
lyen két sebhelynek forradása, a golyónak helye 
látszott.

Tartsák meg Önök ifjú sziveiknek nemes 
lelkesedését s fokozzák haza- és szabadságsze- 
retetiiket: de arra kérem, hogy máskor legyenek 
hozzám több bizalommal ! Most pedig nézzünk a 
kötelesség után!

De bizony a német órából nem lett semmi, 
nemcsak azért, mert Mészáros Sámuel pedellus 
uram már 3 órát csöngette : hanem fökép azért, 
mert a padokból kiugrálva összeöleltük, összecsó
koltuk s vállainkra kaptuk a professorunkat s 
úgy vittük le az igazgatói szobáig.

Igy büntették abban az időben az ifjúság 
tüntetését azok a férfiak, kiknek nemes, fenkölt 
sziveik már régóta porladoznak, de akiknek em
lékét hálás kegyelettel őrzi az egykori tanítványok
nak naponként gyérülő azon kicsiny száma, mely
nek büszkeségét képezi ma is, hogy ilyen tanárai 
voltak ! Áldva legyen emlékük !

Bessenyei Ferencz. 



folyólag úgy a tisztviselői kar, mint a katonaság 
újabb jubileumi érmet kap, olyan félét mint eze
lőtt 10 évvel. Az emlékérmet vagy keresztet a 
magyarok háromszinü szallagon, az osztrákok 
fekete-sárgán fogják viselni.

Rákóczi és március l<5-e. A kettő együvé 
kerül ebben az évben. Rákóczi lovasszobra fölál
lításának hazafias célja és a vértelenül kiküzdött 
magyar szabadság hajnala, március 15-e neveze
tes napforduló ebben az évben. Ezen a napon 
lesz a m. kir. lottóigazgatóság hivatalos helyisé
gében megtartva Rákóczi lovasszobra sorsjátéká
nak húzása. Ezen a napon jut „a Fortuna sze
kerén okosan ülőknek" (a hogy Faludy Ferenc 
énekli) összesen kilenczvenezer korona értékű 
nyeremény. És ezen a napon mutatja meg a ha
zafias közönség, hogy történelmi nagyjai iránt 
van szivében kegyelet. Mert Andrássy Gyula gróf 
védnökségével alakult szoborbizottság ekkor tudja 
meg, hogy a hazafias áldozatkészséget nem hiába 
szólította. Kiváltjuk, hogy a bizottság ezt jelent
hesse. A sorsjegyek árát március 15-éig a postára 
kell tenni. Egy sorsjegy ára 1 korona.

Felülflzetés. Bartus Boldizsár ur a Ca
sinó által rendezett hangverseny alkalmából utó
lag 4 korona feliilfizetési összeget küldött he, a 
mely összegért az estély vigalmi-bizottsága ezfiton 
mond hálás köszönetét.

Álarczos bál. (Múlt heti számunkból el
nézésből kimaradt.) Az immár elmúlt idei farsang 
egyik kedélyes mulatsága volt az Aranybika szál
loda nagytermében f. hó 1-én megtartott álarcos
bál. Lent a teremben különböző álarcokban csak 
úgy nyüzsgött a sokaság, a karzatot pedig bájos 
hölgyközönség töltötte meg, a kik a szórakozás 
egy érdekes módját mutatták be ezen alkalommal. 
Igy különböző nyalánkságokat horogra akasztottak 
s a horgot leeresztették a teremben lévők közé. 
Persze nem volt benne köszönet, mert midőn 
a lentiek meg akarták kaparintani az Ízletes 
falatot, a kritikus időben felülről visszarántották 
a horgot s igy többnyire meghiúsult a lakmáro- 
zás. E jelenetek persze nem szűkölködtek a de
rűs s mulatságos epizódokban.

Egy lapszerkesztő kitüntetése. Lenkei 
Lajos a Pécsi Napló felelős szerkesztőjét, kitűnő 
kollégánkat. Őfelsége a Ferencz József rend lovag
keresztjével tüntette ki, a hirlapirás és a pécsi 
kiállítás szervezése körül kifejtett érdemeiért. A 
kitüntetett régi oszlopa a vidéki hírlapirodalomnak, 
aki mint Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségé
nek alelnöke, érdemes munkálkodást fejt ki.

— Zongoratanitás. Irtzing Ferenc, polgár
iskolái tanár (zenetanár) kezdőknek és haladók
nak alapos zongoraoktatást nyújt.

— A magyar újságírás szenzációi ! A Nap 
a magyar közönség legkedvesebb lapja ! A 48-as 
eszmény és a magyar nemzeti törekvések egyet
len hii és kérlelhetetlen szószólója. Főszerkesztő : 
Braun Sándor. Főmunkatárs: Lengyel Zoltán. 
Naponkint 125.000 példány! Egy szám 2 krajcár. 
A Nap előfizetési ára: Egész évre 16 K. félévre 
8 K, negyedévre 4 K, egy hónapra 1 K 40 fill.

Ingyen utazás. A kereskedelmi minisz
ter az Ameiikából visszatérő s teljesen vagyonta
lan állampolgárok részére bármely határállomás
tól községükig a MÁV. vonalain ingyenes utaz- 
hatást biztosított.

— Az ipartestület nem hatóság. Egy pe
res ügyből kifolyólag a királyi törvényszék azt az 
elvi jelentőségű határozatot hozta, hogy az ipar
testület a törvény alapján ugyan, de nem annak 
kötelező rendelete folytán alkotott testület, műkö
dése, fennállása vagy megszűnése a testület tag
jainak akaratától függ. Ily módon az ipartestület 
nem vonható a hatóság fogalma alá s a testület 
tagjai sem tekinthetők közhivatalnokoknak. A ki
rályi ügyész felfolyamodására a királyi Ítélőtábla 
ezt a döntést jóváhagyta,

Fidibusz I A legkitűnőbb magyar éldap. 
Páratlan népszerűség! Remek szöveg, pompás ké
pek ! Mesésen olcsó! Egy szám 5 krajcár. A Fi
dibusz előfizetési ára: Egész évre 6 K, félévre 3 
K, negyedévre 1 K 50 fill., egy hónapra 50 fill. 
Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Rökk 
Szilárd-utca 9.

— A betegségek elleni harcban a világ leg
kiválóbb orvosai egyesülnek. E betegségek sorá

ban az első helyet az Epilepszia (Nyavalyatörés) I 
foglalja el. E bajban szenvedőknek vigaszul szol
gálhat azon értesülésünk, mely szerint egy magyar 
orvos e betegség ellen uj és hatékony gyógyító 
módszert alkalmaz, amelyért már a külföld is 
méltó elismerésben részesítette. Ez orvos Dr. Szabó 
Sándor Budapest. V.. Alkotmány-utca 5 ; ki kész
séggel nyújt felvilágosítást mindazoknak, kik gyó
gyító módszere segélyével e súlyos bajtól szaba
dulni óhajtanak.

W koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 

Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu s/abás.
A tavaszi újdonságok már megérkeztek !

Naponta friss vaj és liptai juhturó kap
ható Gyurótsik Testvéreknél Sulyovszky-utca.

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

CSARNOK.
Vasváry Pál.

Apáinknak voltál vezére Te,
Mikor mint mi ifjak valának ők ;
Amikor az osztrák tyrannkezek 
Felszaggaták sebünk', a hegedőt !

Jajgat a nép, keserve meg nem áll . . . 
A nép sorsán zokog Vasváry Pál !

„Talpra magyar !“ Kiált Petőfi fel. 
És ir egy szép és dörgő harsonát.
De, hogy az nap tanulja meg a nép : 
Cenzor nélkül a dalt magad nyomad.

Hogy zúg a dal, miként Dunán az ár. 
A te műved — dicső Vasváry Pál !

„Haza" „Szabadság!“ E két gondolat 
El, forr benned, vezet, hajt, űz, kisér. 
Szavad parázs, mely gyújt uj életet. 
S ébreszt szivet, hol aluszik a vér.

„Rabság helyett ezerszeres halál !“ 
Ez volt tanod — vitéz Vasváry Pál !

Zászlód után rohan az ifjúság, 
Veled együtt a honért halni kész. 
Gyáva egy sincs a te oldatodon, 
Zászlód alatt — a gyermek is vitéz.

Az ostromon mindég első valál, 
Szép dalia, merész Vasváry l’ál !

A hős csapat, a „Rákóczi-csapat,"
Melynek feje te voltál „kis Kossuth" — 

Hol megjelen : ott a császári nép 
Vagy elesik, vagy német földre fut.

Ahol Te vagy: népünk védőt talál. 
Drága eszményképünk, Vasváry Pál !

Küzd a magyar, nyer is sok száz csatát. 
Am az ellen nem fogy, bár egyre hull.
A rác, oláh, a horvát és a tót 
Ellenünk küzd nagy háladatlanul.

„A magyar nép barátra nem talál. 
Árvák vagyunk !“ Zokogsz Vasváry Pál.

„Erdély szenved ! Gyorsan fegyverre fel ! 
Mócok ellen mind, aki ép s legény !“. . . 
Ezt az igét viszi halom, határ 
S vérkönny bugyog a honfiak szemén.

Vérben fürdik a móc, - az uj tatár. 
„Halál rájuk!" Kiáltsz Vasváry Pál !

Marucellnél, egy zordon fensikon 
Mócokra tör a „Rákóczi-csapat."
Csörög a kard, szurony ellen szurony, 
A hős honvéd holttesteken halad.

Aki elől gyilkol, mint száz halál : 
A parancsnok, maga Vasváry Pál !

Festi móc vér pirosra a síkot. 
Iszonyatos volt itt a küzdelem.
Fogy a magyar, de egy gaz móc helyett 
Sziklák alól más uj ezer terem.

S egy jött golyó, óh jaj szivet talál. 
Téged öl meg, szegény Vasváry Pál !

Te elestél. Sorsod martyr-halál. 
De él a hon, és a magyar szabad.
S hisszük Istent, hogy lesz továbbra is, 
Ha követjük a Te utaidat !

Ám minekünk nem kell uj Ideál.
Te vagy eszményképünk, Vasváry Pál!

Csurgovich György.

Felelős szerkesztő Dr. Kállai József

Kiadóhivatali művezető : Láadal JÖSief.

Hirdetések.
Beton-ipar vállalat.

Van szerencsém a n. é. közönség b. 
tudomására hozni, hogy Nagymihályban, 
a vasút állomás közelében 

beton-ipar vállalatot 
létesítettem. Készítem az eddig legjobb
nak bizonyult beton-kútcsöveket, melyek
ben a viz állandóan kristálytiszta marad, 
továbbá : beton hídátereszeket, beton vá
lyúkat, beton jászlakat, kémény fedlapö- 
kat, csatorna lefolyókat, kerítés oszlo
pokat, cémentlapokat, valamint az összes 
beton-iparhoz tartozó munkákat.
• Betonirozások olcsón készíttetnek. £ 
Beton kútcsöveket részletfizetésre is eladok, 
l-rendü cement állandóan gyári áron kapható.

A n. é. közönséget a vállalat részérói 
mindenkori pontos és előzékeny kiszolgá
lásról biztosítva, maradok

kiváló tisztelettel

Deutsch Márton.

•X Eladó ház. X*
A Petőfi-utcza 25. számú ház, a hozzá

való telekkel együtt, szabad kézből azonnal 
eladó. Lőrincz Jánosné, háztulajdonos.

DZSUPPA FERENCZ
' czipész -

Nagymihály., Kazinczi-utcza 21. szám.

1 isztelettel van szerencsém a n. é. kö
zönség szives tudomására adni, hogy 

cipész-műhelyemet 
a Kazinczi-utca 21. szám alá helyeztem át, 
a hol férfi- és női lábbelik a legizlésesebb 
kivitelben készen is raktáron vannak.

Egyben értesítem a t. czipész urakat, 
hogy legújabban czipő felsőrészek előállí
tásával is foglalkozom, melyeket megrende
lésre a legpontosabban készítek.

A n. é. közönség szives támogatását 
kéri kiváló tisztelettel

Dzsuppa Ferencz.

ELADÓ HÁZ.
A Kapitány-utcán levő 8. számú ház, 

a hozzávaló telekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó.

Kalinovszky Sándor
háztulajdonos.

806.

1W7. ,írh. Árverési hirdetmény.
Alulírott bi'. végrehajt '.*/. 1881. éri LX. t.-cz 109. 

§-» őrlőimében ezennel közhírré te»».:, hogy a s.-a. újhelyi kir. 
törvényszéknek 1907 évi í»756n számit végzése következtében 
Juhász Jenő ügyvéd (.Ital képviselt ftároraljaujhetyi Takarék - 
pénztár részvénytársaság javára Müller Adolf és társa ellen 
700 K — f. s jár. erejéig 1907. évi december hé IH-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglait 
és 800 koronára becsült következő ingóságok u. m. bú
torok, könyvek stb. nyilvános árverésen óladéinak.

Mely árverésnek s nagymihályi kir. járásbíróság 1907. 
évi V. 366 számú végzése folytán 700 K — tőkekövetelés, 
önnek 1907. aug. hó 22. napjától járó 6«/„ kamatai, •/,•/» 
váltó,li; ....... ,|.ii_r ms.zh.,.11 76 kor. M f. biróilag már meg
állapított költségek erejéig Nagymihályban alperesek laká
sán leendő megtartására 1908 évi március hó 26 napjának 
délelőtti II órája határidőül kitdzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak ineg, hogy az érintett 
ingóságok az 1 MM!, évi LX. t.c. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénz, fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén 
beesáron alul is el fog adatni.

Amennyiben a* elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az INNI, évi LX. t.-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Nagymihály, 1908. március hó 4. napján.

FODOR JÓZSEF
kir. bír. végrehajtó.



A LA6CSÖ- m GOZTÉGLAGYAR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ.

Homlokzattégla. dfoztégla. facjontégla. 
ék- és kéménytégla, cserépzsindely 

HORNYOS TETÖCSERÉP 
alagcsö. burkolatlapok gyártása.

Egész homlokzatoknak terv szerint való 
kivitele. — Teljes tetőfedések eszközlése. 

Távirati cím : Gőztéglagyár Beregszász.

Beregszász. a postabélyeg kelte.

szegény és gazdag épitt élőkhöz egyaránt

.4 legkitűnőbb tetőfedőanyag manap

Takarékpénztár minden családban.

.Takarékkosságra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell."= a

(2669. sz&kí a.iatl szaö-c.CLC.Crrtazua.)

melyet a beregszászi gőztéglagyár eddig még el nem ért tökéletességben gyárt.
Ez a cserép örök tetőt ad. ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon járni lehet.
A vele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél és minden 

vályogfal elég erős nekie.
Az a tetöszék. mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
A cserépnek ára ezrenként Beregszász állomáson waggonba rakva 65 korona.
Egy négyszögméter területen 16 darab fekszik.
Egy waggonnak (5200 drb) vasúti szállítási dija Nagymihályra kb. 50 korona.
4 fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen feszegetni, és a bádog el

lenében azzal az előnynyel bir. hogy nem veszi fel oly hirtelen a meleget, úgy. hogy 
a bádogtetőnek a padját semmire sem lehet fölhasználni és a lakóhelyiségek is kiáll- 
hatatlan melegek nyáron, nemkülönben hidegebbek télen. Amellett a bádog sokkal 
drágább — a fekete bádog gyakori festés költségeiről nem is szólva — és javítása 
bonyolódott műtét.

Tűzbiztonság tekintetében a bádogot, mely hirtelen átmelegedik, a cserép fe
lülmúlja.

A tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a hornyos tetöcserép 
egyszer alkalmazásba került, onnan a fazsindely és bádog teljesen ki van szorítva.

A gerinczcserépnek darabja 30 fillér, egy folyóméterre kell 3 darab.
Az üvegcserép bádogablak helyébe 2 kor. 50 fillér.
Nagyon kérem az intelligensebb t. ez közönséget, különösen faluban a tisz

telendő urat, tanító, bíró, jegyző urakat, világosítanák föl a szegényebb gazdákat 
saját érdekükben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fal kivétel nélkül és al
kalmazásával nem áll elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fél falu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

* Kiváló tisztelettel

KONTMANÓ
Mintát kívánatra szívesen küldök. alagcsö- és gőztéglagyára BEREGSZÁSZ.

Képviselő. viszont el árusít 6 kerestetik Nagymihályon, fakereskedő, 
építési vállalkozó, vagy építőmester személyében.

A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don összegyüjthetök, 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.

BOR ELADÁS.
Nagyságos CZIBUR BERTALAN ország

gyűlési képviselő ur vinnai termésű 

30RAIT 
a n. é. közönség részére eladásra bocsátom.

A R A K:
1907. évi hordónként nagyban literje 45 kr
1907. évi házhoz hordva „ 50 kr.
1905. évi asztali „ 50 kr.
1905. évi Rizling „ 60 kr.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Kiéin Ignácz
vendéglős (Orosz palota.)

eur

fELDMANN I. Dávid
röfös- és divatáru-üzlete

NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utca 28. sz.

Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, 
hogy nagymihályon, a Kossuth Lajos-utcza 28. szám alatt 
(a Hőnig-féte házban) egy a mai kor igényeinek megfelelő 

röfös- és divatáru-üzletet ■tjm.mj 
nyitottam, a hol minden e szakba vágó legszolidabb és leg
divatosabb árukkal állok a t. közönség rendelkezésére.

A helybeli piaczon több éven át szerzett tapasztalataim 
azon reményre jogosítanak, hogy ismerve a helybeli és vi
déki nagyérdemű közönség ízlését, azon helyzetben teszek, 
hogy a legmagasabb igényeknek is meg fogok felelhetni.

Uj vállalatomhoz kérve szives támogatását, mindenkor 
szem előtt fogom tartani a szolid és pontos kiszolgálás elveit.

Kiváló tisztelettel

Feldmann /. Dávid.

-!•

----------- —----------------- —— B
Daczára a porccllán és üvegáruk foly

tonos áremelkedésének ajánlom a mig a 
készlet tart 20" n árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 

kávé-, likőr-, sör- és evő- 
készletekben, 

alpacca- <:■» nikkel-árukban, 
asztali- és függő-lámpákban, 

majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben

Goldstein Adolf
üveg-, porccllán- és diszmüáru-üzlete Nagvmihálv (Saját házi.

. íx . >x rx— x;; tx-« »• rx-'-zi/j r-

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza 
ellen számtalan ianar és orvos ittál naponta ajánlva.

Minthogy éftürtden utálatokat tá kínálnak kézien aafadMiM? 
„Kttár- rrttatf

P. Heg—aas-La Reehe A Ce. Basel

Nyomatott Landetman B. könyvnyomdájában


