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HormentstUn levelek nem fogadtatnak .1.

Nyllt-ter toronkinl 40 fii

kiadóhivatal:
Hova ax előfizetitek, hirdetési és nyilttéi 

dijak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

„Házszabály revízió."

„Sí duó faciunt idein, non est idein" 
mondja a mostani kormány.

És igazuk van. Az a házszabály reví
zió, amit Tisza gróf kezdeményezett s amely 
az ő bukását idézte elő és a mostan con- 
templalt házszabály revízió sem célját, sem 
kivitelét tekintve nem azonos.

A Tisza-féle házszabály revízió beval
lottan főcélul tűzte ki, hogy az akkori el
lenzéknek, tehát a mostani kormánypárt
nak az obstructiót lehetetlenné tegye ; be 
nem vallott, de gyanított célja, hogy az adó 
s újonc megajánlásnál minden akadályt 
előre lehetőleg egyszer s mindenkorra fél
retoljon.

Az obstructió letörésére irányuló tö
rekvés pedig tulajdonkép Bécsből indult 
ki, mert az ujonclétszám s adók megaján
lásánál ismételten felmerült nehézségek, az 
ismétlődő „ex lex állapotok" a nemzet ré
széről tapasztalt passiv resistentia állandó 
szálka volt Becsben.

Ennek a szálkának eltávolítására a „lex 
Dániel “-féle házszabály, mely szerint 50 
képviselő kérelmére a vita bármikor bere- 
keszthetó volt, kiválóan alkalmas volt.

Az akkori kormányelnöknek már az 
apja révén is, bizonyára volt 50 oly lekö
telezettje, aki őt árkon-bokron keresztül kö
vetni mindenkor kész lett volna.

Ezek segélyével az ő szája ize szerint 
módosítani kívánt házszabályok alapján min-

TARCZA.
0éni barátom házassága.

Irta: Pánthy Lajos.
Béni barátom többszöri hívásának engedve, 

egy szép téli napon felültem a vonatra és szeren
csésen berobogtam II..........állomásra. Bénit előre
értesítettem menetemről, várt a vonatnál. Felül
tünk a csörgő szánra s Béni örömtől sugárzó 
arccal vitt földi paradicsomába.

Egy kedves asszonyka fogadott bennünket, 
akit ő szerencsés volt nekem mint kedves nejét 
bemutatni. Amint megláttam az ügyes kis asszony
kát, hitelt kellett adnom Béni leveleinek, melyek
ben elragadtatással beszél feleségéről. „Tudod ked
ves pajtikám, — írja egy levelében, — ha hoz
zám jösz és meglátod az én asszonykámat, meg
tapasztalod családi boldogságomat, hiszem, hogy 
felhagysz szigorú elveiddel és a becsületes embe
rek sorába lépsz te is”. . . .

Megválva az igazat, kiváncsi voltam nagyon 
arra az asszonykára, ki Bénimet oly boldoggá 
tudta tenni s leginkább az indított arra, hogy az 
útra elszánjam magamat.

Este, a vacsora után a „kedves asszonyka" 
a konyhában volt még elfoglalva, mi rágyújtot
tunk s hatalmas füstkarikákat eregetve szivarja
inkból beszéltünk a m iltrol, melyhez bennünket oly 
kedves emlékek fűzlek, lassan rátértünk a jelenre. 
B ni sok mindenfélét előhozott, csak éppen arról 
nem beszélt, ami engemet leginkább érdekelt : 
házasságáról. Mikor már nagyon benne volt bol- 

dent mert s tudott volna keresztül vinni.
Ezért válhatott volna gróf Tisza kor

mányelnöklete alatt a házszabály módosí
tás veszélyes fegyverre.

Es ennek sejtelme idézte elő, hogy a 
nemzet az obstruálok részén volt; a nem
zet simpatiája adott erőt, bátorságot s ki
tartást az akkori ellenzéknek, de egyúttal 
létjogosultságot az obstructiónak.

Ma nincsen a nemzet simpatiája az 
okstruálók részén, még az úgynevezett mii- 
simpathia sem. Actiójukat nem tekinti hon
mentésnek senki sem, de okvetetlenkedés- 
nek.

A nemzet az obslruálás politikájából 
kijózanodott s ezt a szó szoros értelmében 
megelégelte.

A tapasztalat megtanított, hogy hely
telen és elhibázott dolog az obstructiót 
kormány s pártot buktató faktorrá tenni.

Productiv munka s nem folytonos 
declamálásra van széksége a nemzetnek.

Socialis problémák megoldása s nem 
folytonos közjogi viták felszínen tartása 
fogja a nemzet ügyeit előre vinni.

Minden akadályt mely a productiv 
munka útjában áll - az útból elhárítani 
jogosult. Csak az a kérdés, hogy a medi
cina nem lesz-e rosszabb a betegségnél, 
házszabályrevizió folytán a parlamenti in
tézmény igazán megszabadul kórtíineleitól ?

Közéletünk el fásultságán a házszabály 
revízió nem segít; de az is tény, hogy az 
obstrukció sem olyan mézes lép többé, 

dogsága ecsetelésében, egy hirtelen kanyarulattal 
rátereltem erre a dologra is :

— Szép, szép Bénikéin, derék dolog s irigy
lésre méltó a te véghetetlen boldogságod, végtelen 
örülök annak, hogy tégedet ily megelégedett, bol
dog embernek látlak, de mondd csak édesem, mint 
jutottál hozzá e csinos, galamblelkü asszonykához ? 
Mert leveleidben mindent megírtál, csak éppen 
ezt nem, pedig engemet ez nagyon érdekel.

— Csakugyan nem irtani volna meg, fe
lelte zavarral, I1111. tényleg megfeledkeztem 
volna erről ? Pedig érdekes dolog, mesébe illő s 
el sem hinnéd, ha mástól hallanád. Bocsáss meg, 
hogy meg nem irtani, de .... igen .... azaz .... 
ha van türelmed, elbeszélem..........igen, meghall
gatod ?

Szívesen hallgatlak, csak beszélj.
— Amint kikerültem az életbe és nagy ne

hezen rendes álláshoz jutottam, kezdtem lassacs
kán a nüsőlés eszméjével foglalkozni. Nehezen 
ment a dolog, mert mint mindenben, ebben is na
gyon peches voltam. Amint megállapodtam egyik
vagy másik választottban és komolyan akartam 
fellépni, rendesen elkéstem. Talán mostanáig sem 
jutottam volna a célhoz, de úgy látszik, az Isten 
megszánt s egy véletlen által hozzá juttatott aht/z, 
akihez Önerőmből talán soha sem jutottam volna : 
feleségemhez. Egy későn kikézbesitett táviraton 
fordult meg az egész.

Egy este. - most egy éve, — hideg nap 
volt, nagyon havazott és a szél keményen dudált 
s hordta a havat a tizedik határig. későn jöt
tem haza. Nagyon megfáztam s lefekvés előtt egy 

amelyhez a nemzet bizalma újból odata
padna.

Az uj házszabály nem is alkalmas arra, 
hogy esetleges obst uctiót egyszer s min
denkorra letörjön : de igen és elég alkal
mas lesz arra, hogy az obstructió nem min
dig jogosult fegyverét kényelmetlenné tegye.

Módot ad a kisebbségnek, hogy érveit 
kifejtse, érveivel a többséget meggyőzze, 
hogy capacitáljon, de úgy, hogy komoly 
munkára is maradjon idő, úgy, hogy az 
esetleges „obstructió" számba menő „ha
zafiaskodás" ne kösse le a parlament hasz
nos működésre szánt és az országnak drága 
pénzébe kerülő idejét teljesen.

150 képviselő kérelméhez köti az ülé
sek 1(» órára leendő meghosszabbítását.

Igazán csodálatos, hogy a kisebbség 
előre feltételezi, hogy Magyarországon oly 
könnyen akad 150 megválasztott képvi
selő, akik a nemzet s államegység ellen 
sorompóba állíthatók.

Ha ilv rossz véleményük van a ma
gyar választó közönségről, ha feltételezni 
képesek, hogy a hazáját lángolón szerető 
magyar választó közönség egyszerre 150 
hazaárulót képes beválasztani, akkor min
den küzdelmük hiábavaló. I la pedig nincs, 
amint nincs s nem is lehet, minden küz
delmük szükségtelen, sőt határozottan po
litikai bűn.

Nem szabad feltételezni, hogy valaha 
150 hazaáruló kerüljön a képviselőházba, 

teát akartain meginni. A inig a teafőzés körül fog
lalatoskodom, kopogtatnak ablakomon. Nem tud
tam mire vélni a dolgot, ki lehet e kései vendég. 
Az ablakhoz mentem és kiszóltam. ..Bocsássanak 
be, — hangzott kívülről egy női hang. mert 
megfagyok.” Azonnal rohantam ajtót nyitni és egy 
beburkolt női alak lépett be szobámba. Arcát nem 
láthattam, feje egészen be volt burkolva kendő
vel. gondoltam valami vén anyóka. Képzelheted 
meglepetésemet, mikor kipak|coltam s egy szép fi
atal lány állt előttem. Tudod, mily könnyen jövök 
zavarba, képzeld magadat helyzetembe. Egy gar- 
con ember lakásán ily teremtés.......... Alig tud
tam szóhoz jutni meglepetésemben s hogy zava
romat palástoljam, a szerte-széjjel fekvő holmi 
összerakásához fogtam.

Ön nagyon megfázott. szóltam idő 
múlva.

Ó közel voltam a megfagyáshoz. Soká 
bolyongtam össze-vissza. erőm fogytán éreztem 
mar, amikor megpilantotttam a világosságot.

Hangja nagyon reszketett, ahogy beszélt és 
köny csillogott szemében. Azalatt elkészült a tea 
és én boldognak érzem magamat, hogy szép ven
dégemet megkínálhattam vele.

Kegyetl garcon ember ugy-e ?
Sajnos, még az vagyok. feleltem, 

bár rég iparkodom e rideg életmódot felcserélni 
a házas élettel, de ez mindeddig nem sikerült 
nekem.

Szent Isten, akkor én nem maradhatok 
itt. felelte kétségbeesetten, hova forduljak 
ez ismeretlen helyen ?

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



mert különben a haza sorsa felett eleve 
kétségbe kellene esnünk.

A nemzet ez idöszerinti vezérei sem 
érdemlik meg, hogy ilyen feltevések állal 
az ő hazafias érzésük s gondolkozásuk 
meggyanusitassék.

Mert ha Kossuthban s Andrássyban 
nem bízunk, ugyan kiben bízhatunk a küzdő 
kisebbség soraiból inkább, hogy a nagy 
nemzeti feladatokat megoldja ?

A kisebbség törekvése kétségtelenül 
nemes forrásból ered, de bizonyos mérté
ken túl elveszti értékét, komolyságát s je
lentőségét.

A nemzet folytonos szónoklatokból 
nem élhet meg, komoly s productiv munka 
kell nekünk.

Legyen tehát házszabályrevizió, de ez
zel azután legyeu is vége annak a komé
diának, melyet a házszabálylyal s a körül 
űznek.

VEGYES HÍREK.
Március 15. megünneplése. Az 1848-iki 

márciusi események hatvanadik évfordulóját váro
sunk közönsége lelkes ünnepélyekkel ülte meg. 
Délután 5 órakor az Aranybika szálloda nagyter
mében volt szép ünnepély, melyet az ifjúsági egye
sület rendezett. Az ünnepély színi előádással volt 
egybekötve, melynek bevezetéséül a közönség el
énekelte a Hymnust, Mitrócsák Sándor elnöki 
megnyitó beszédet tartott. Bujdos Andor pedig el
szavalta Ábrányi Emil „Március 15“ cimü költe
ményét. Ezután színre került Pásztor József „Már
cius 15“ cimü egyfelvonásos szinjátéka. A szerep
lők : Strömpl Jenő, Repiczky Juliska és Alexa 
Mihály igen jól játszottak, a rendező nehéz tisztét 
pedig Singer Mátyás áll. el. iskolai tanító látta el 
ügyesen. A színjáték után az ifjúsági dalárda Klain 
Sándor karnagy dirigálása mellett a „Nemzeti dal“-t 
énekelte, a mely után következett az emlékbeszéd, 
melyet Herczik Győző olvasott fel. A márciusi 
reformokat megelőző időből egyes részleteket ve
tített képekben mutatták be, Onuska Antal pedig 
hévvel elszavalta Dalmady Győző „Csak magya
rok legyünk” cimü költeményét. Singer Mátyás 
hazafias záróbeszédet tartott, amelynek elhangzása 
után az ifjúsági dalárda és a közönség a szózatot 
énekelte, a mivel az ünnepély befejezést nyert.

Este 8 órakor a Casinó a Barnai-szálló-nagy
termében társasvacsorát rendezett, a melyen kö

Itt fog maradni reggelig, innen el nem 
mehet, hacsak nem akar megfagyni. Ha nem lett 
volna olyan késő, elvitteni volna valamely isme
rős családhoz, de azok rég alszanak már, és nem 
is tanácsos lenne most kimennic.

— De mit szól majd a világ, ha megtudja, 
hogy én egy fiatal ember házánál töltöttem el egy 
éjszakát ?

— Ez rendkívüli eset, s aki elitéli, próbálja 
meg az kint éjszakázni ily időben. Ne tartson sem
mitől. én felelek mindenért. Nyugodjon bele a vál- 
tozhatlanba, érezze magát úgy, mintha otthon 
volna ; reggelig az ön hatalma alá bocsátom az 
egész épületet, magammal együtt, rendelkezzék 
velem. Ki váll ja, hogy őrt álljak reggelig ajtaján ? 
Parancsoljon velem !

I la visszagondolok erre a jelenetre és eszembe 
jutnak e szavak, csodálkozom rajta, hogy voltam 
én képes igy s ennyit összebeszélni, én, ki min
dég szűkszavú ember voltam s pláne hölgyekkel 
szemben soha sem voltam ily bátor. De tudod 
különös érzés hatása alatt állottam akkor, no meg 
több rumot is találtam önteni teámba.

Az utolsó szavaknál elmosolyodott s lágy 
hangon mondta:

— No hiszen ez nagyon szép volna, ha én 
mindezt megtenném, hogy a jövevény kiűzné há
zából a gazdát ?

Aztán felsóhajtott és hozzátette :
— Hát tehetek én róla, hogy ily helyzetbe 

jutottam ?
Aztán szótlanul szürcsöltük a forró italt. Ö 

gondolkodni látszott, arcára élénk pirt festett a 

rülbelül vagy 120-an vettek részt. Az asztalfőn ül
tek : Czibur Bertalan orsz. képviselő, Bajusz An
dor főszolgabíró, Bereznay János kir. járásbiró, 
Fejér Elemér tb. főszolgabiró, Kazinczy Arthur 
berettői nagybirtokos, Fröhlich Gyula casinói igaz
gató, Csurgovich. Karczub. N'ovák. Sereghy lel
készek stb. stb. A harmadik fogásnál felállott Fuchs 
Ignácz dr. — a ki a casinói választmány felkérése 
folytán az ünnepi szónok tisztét töltötte be és 
lendületes szép beszédet tartott. Vázolta a márci
usi eseményeket, majd kitért arra, hogy 1848 óta 
immár <*0 év telt el ; ezen idő alatt a gouverne- 
mentalis s 67-es alapon állott szabadelvű párt is 
elpusztult a parlamenti színtérről s helyét a füg
getlenségi és 48-as párt foglalta cl, de a nemzeti 
ideálok, nemcsak, de 1848 március 15-én a Nem
zeti Muzeum lépcsőiről a magyar nemzet kiván- 
ságaképen elhangzott 12 pont sem hajtatott végre 
a magyar nemzetet kielégítő módon, mert hiszen 
a mód, a hogyan ezen követelmények végrehaj
tattak s a hogy ma a köztudatban élnek, inkább 
csak paródiájának látszanak a híres 12 pontnak. 
Azonban fűzte hozzá a szónok — kár volna 
ezért a mai kormányférfiakat okolni, mert kinek 
jutna eszébe Kossuthot, Apponyit, Andrássyt ha- 
zafiatlansággal vádolni, s jogosan csakis a bécsi 
hatalmat okolhatjuk azért, hogy nemzeti létünk ki- 
domboritását lépten-nyomon megakadályozza. — 
A nagy hatást ért hazafias beszédet lelkes tapssal 
és éljenzéssel honorálták a jelenvoltak. Fuchs dr. 
után Novák János dobrókai gör. kath. lelkész, 
majd pedig Dr. Eperjesy Lajos tartott szép be
szédet. Kolozsváry Ödön Czibur Bertalan orsz. 
képviselőnket köszöntötte fel. Utána Csurgovich 
György sámogvi gör. kath. lelkész poetikus szép 
beszédet mondott, végezetül pedig sok derültséget 
keltett Petrovics József hazafias felköszöntője. 
Közben Veres Sándor volt operaénekes gyönyörű 
baritonhangjával és Miklós Jancsi zenekara szó
rakoztatta a társaságot, a mely csak ugv hajnal 
felé kezdett oszladozni. — Társasvacsora volt még 
az Aranybika szállodában is.

Kinevezés. Ő Felsége a király, Satlay 
Béla nagymihályi kir. járásbirósági albirót, eddigi 
alkalmaztatása helyén való meghagyása mellett 
járásbiróvá nevezte ki:,

Iskolaszék! gondnokság kinevezése. 
Az állami és felekezeti tanitókról szóló, legújab
ban hozott törvény értelmében alakítandó isko
laszékgondnokság tagjaivá vármegyénk főispánja 
a nagymihályi áll. el. iskola mellé kinevezte Po
lányi Géza kir. közjegyző elnöklete mellett a kö
vetkezőket : Bajusz Andort. Bereznay Jánost, Bar
nai Andort, Czibur Bertalant. Fröhlich Gyulát, 
Kállai József drt„ Kolozsváry Ödönt, örley 
Ödön drt., Rontsinszky Ágostont. Spiegel Samut 

rumos tea ; oly festői szép volt. Szabadon néztem 
ez üde baba arcot, azokat az üdvöt rejlő nagy 
szemeket, s egy addig nem érzett érzés nyilallott 
keresztül szivemen. Kezem megremegett az izgatott
ságtól, a csésze zörgése felriasztotta merengéséből.

— Hogy került nagysád ebben a csúf idő
ben erre a vidékre ? — kérdém, hogy mégis va
lamit szóljak.

Rokonaim látogatására jöttem D. . . ta
nyára. Ahogy hazulról elindultam, táviratoztam 
rokonomnak, nem értem, hogy a fogatot nem 
küldték ki. Különben K. . Irén vagyok.

— De aranyos neve van — feleltem, én 
S. . . Béni vagyok.

Nem különb a kegyedé sem, — vála
szolta mosolyogva. Különben köszönöm a bókot. 

Ez a mosoly, azok az ábrándos szemek meg- 
büvöltek teljesen és én e rövidke ismeretség után 
is halálosan megszerettem e leányt. Istenem, — 
gondoltam, — ha feleséget szántál nekem, úgy 
öt add nekem. Elképzeltem ez üde, ártatlan te
remtést, mint feleségemet s elgondoltam, mily bol
dog tudnék lenni ily asszonyka oldalán. Micsoda 
édes gondolatok voltak azok, melyek agyamba ke
ringtek. hej pajtikám te ilyet néni éreztél még! ... 

Itt szünetet tartott Béni és uj szivarra gyúj
tott, majd folytatta :

Lefeküdtünk. Ö az én kis szobámba fe
küdt, amelyet jól befütöttem, én a szomszéd nagy 
szobában a díványon álmodtam végig ébren az 
éjszakát. Hideg volt a szoba, de én fullasztó me
leget éreztem. 

és Tóth Árpádot. Hivatalból tagjai a gondnokság
nak: Walkovszky Béla községi bíró. Oppitz Sán
dor róm. kath. plébános, Karczub Pál gör. kath. 
lelkész, Ehrenfeld Simon főrabbi és Pogány Gerö 
dr. városi orvos, a tantestület részéről: Mathiász 
József áll. el. iskolai igazgató, Chira László és 
László E. Flóris tanítók tagjai a gondnokságnak, 
a melybe ezeken kivül még a községi képviselő
testület is választ 12 tagot.

Otven éves kereskedői jubileum. Mint 
már jeleztük. Friedman Simon helybeli kereskedő, 
üzlete fennállásának ötvenéves fordulóját ünne
pelte f. hó 15-én. Az ünnepeltet ezen alkalomból 
városunk lakossága közül sokan üdvözölték és el
halmozták jókivánságaikkal, úgy hogy a jubiláns 
lakásán egymást érték a vendégek, a kik között 
ott voltak Czibur Bertalan országgyűlési képvi
selő, Polányi Géza kir. közjegyző stb. stb. Az 
izr. hitközség elöljárósága testületileg tisztelgett 
Friedman Simonnál. Brünn Mór hitk. elnök ve
zetése mellett, a kinek üdvözlő szavaira a jubi
láns meghatottan válaszolt s megköszönte a sze
mélye iránt megnyilvánult óvácziót. A helybeli 
kereskedők szintén testületileg jelentek meg, hogy 
gratuláczióikat a jubiláns előtt kifejezzék. Az ün
nepeltet, ismerősei és kiterjedt rokonsága köréből 
is igen sokan keresték fel üdvözleteikkel, köztük 
Barta Ödön országgyűlési képviselő is, a ki tud
valevőleg veje az ünnepeknek.

Meg lesz a telefon. A városunkban lé
tesítendő telefon-hálózat ügye kedvező mederbe 
terelődött. Ugyanis a kereskedelemügyi miniszter 
sürgős rendeletben utasította a kassai m. kir. posta- 
és távirdaigazgatóságot, hogy a kiépítés iránt azon
nal intézkedjék, a mely célból f. hó 13-án meg
jelent városunkban az igazgatóság egy kiküldöttje, 
a ki városunkban a hálózat tervezésének munká
latait foganatosította. A hálózat 50- 60 előfizetőre 
van tervezve, a minek folytán városunk Sátoral
jaújhelyivel direct összeköttetést nyer. A hálózat 
kiépítése június folyamán fog megtörténni.

Mathiász József ünneplése. Mathiász 
Józsefet, a helybeli áll. el. iskola népszerű igazga
tóját f. hó 19-én névnapja alkalmából az elemi 
iskolai tanulók szép ünneplésben részesítették. Az 
el. iskolai gyermek-dalárda Klain Sándor karnagy 
vezetésével szép dalokat adott elő, a tanulók ne
vében pedig Reich Anna VI. oszt, tanuló gyönyörű 
beszéd kíséretében egy szép virágcsokrot s egy az 
V. és Vl-ik leányosztály által készitett remek kézi
munka ajándékot nyújtott át az ünnepeknek. Az 
ünnepelt igazgató megköszönte a tanítótestület és 
a tanulóság figyelmességét, a kit a jelenvoltak lel
kesen megéljeneztek. Az ünnepély után a tanítók 
testületileg tisztelegtek igazgatójuknál.

Reggel éppen a teánál ültünk, mesélve 
egymásnak álmainkat, mikor csörgős szán állt 
meg udvaromon. Vendégem rokona lépett be. ki
nek már megmondta valaki, hogy nálam látott 
egy hölgyet. Irénke nyakába ugrott rokonának és 
miközben csókolta, az hol őt, hol meg engemet 
vizsgált.

— Ugyan megjártad leányom, — szólt — a 
táviratot csak ma hajnalban kaptam meg, a ki
hordó alig tudott bevergődni a tanyára. Csakhogy 
élsz.

Megköszönte szívességemet, közben pedig 
olyasmit mondott nekem, amit én nem értettem 
meg, csak később, hogy elmentek. Persze ennek 
a szegény leánynak a becsülete forog szóban, 
ártatlanul. Ezen segíteni kell! A faluban már fur
csákat beszéltek. Rövidesen határoztam és meg
kértem h énkét.

Igy jutottam én egy elkésett távirat, egy vé
letlen révén boldogságomhoz..........

E szavakkal fejezte be Béni elbeszélését, mely 
után mély hallgatásba merült.

.... Az ajtó megnyílt, azon a „hű" asszony 
lépett be teával s azzal a kedves mosolylyal ar
cán, melylyel egykor, — éppen egy éve, — Bé
nit a becsületes emberek sorába kergette.

Elmerengve néztem, irigységet éreztem szi
vemben, irigykedtem Bénire. Valóban elragadóan 
szépnek, kedvesnek találtam ezt az őzszemü asz- 
szonykát, kit a vihar kergetett Béni karjaiba.



Március 15-ike a polgári iskolában. A 
nagymihályi polgári fiúiskolában vasárnap délelőtt 
11 órakor ünnepelte meg az ifjúság a tanári kar
ral együtt a márciusi nagy napot. Az ünnepély 
igen szépszámú közönség előtt folyt le, úgy hogy 
az intézet II. osztályú tanterme zsúfolásig megtelt. 
Bevezetésül a „Hynmust" énekelte el az ifjúsági 
énekkar nagy precizitással Klain Sándor karnagy 
vezetése mellett, ezután Bujdos József p. i. IV. o. 
t. Ábrányi „Mi a haza ?“ cimü költeménye követ
kezett. A szavaló a költeményt a legnagyobb ne
hézségei mellett is nagy készültséggel s jó hatás
sal adta elő. A „Nemzeti dal" hangjaiban gyö
nyörködtek ezután a jelenlevők. A nagy hatást 
keltett ének elhangzása után Csollák Húr igazgató 
ünnepi emlékbeszéde következett, amely a 48-as 
időknek hű leírásával, hazafias szellemével igen 
nagy hatással volt a jelenlevőkre. Kiemelte egy
úttal, hogy március 15-ike a szeretetnek és a bé
kének ünnepe is, ezért kölcsönös türelemre s sze- 
retetre intette az ifjúságot. Ezután magyar dalo
kat adott elő az énekkar, amelyek a meglevő ha
zafias érzelmet csak fokozták. Skabely Gyula sza
valata következett ezután. A szavaló ügyes alakí
tásával s kellemes hangjával szép eredményt ért 
el. Befejezésül a Szózatot énekelte az énekkar oly 
érzéssel, hogy a jelenlevők is énekben törtek ki.

Egyházmegye! gyűlés. A felsőzempléni 
ref. egyházmegye tavaszi közgyűlését f. hó 31-én 
fogja megtartani Sátoraljaújhelyben, a ref. egy
ház tanácstermében. Hutka József esperes és Dó- 
kus Ernő gondnok elnöklete mellett. Az egyház
megyei gyűlést megelőző napon, 30-án d. e. lel- 
készi értekezlet, d. u. számvevőszéki ülés lesz. A 
gyűlésre szóló elnöki körlevelet esperes f. hó 14-én 
küldte szét.

Oróf Széchényi László itthon. A jövő 
hét folyamán érkezik haza Gróf Széchényi László 
és neje Vanderbilt Gladys. Fogadásukra < őrmező 
község nagy előkészületeket tesz, két diadalkaput 
állítanak, az utcán fehér ruhás leányok fognak 
sort állani és a szomszédos községekből alakított 
bandérium fogja az állomástól az uj házaspárt la
kásába kisérni. Úgy értesülünk, hogy a járás ne
vében Bánócton fogják már a grófot fogadni.

Fillér-estély. A 'műkedvelő-társaság a 
második fillér-estélyt f. hó 21-én szombaton ren
dezi ezúttal az „Aranybika" szálló nagytermeién. 
Műsor: „Tárogató": Fekete Béla. „Dialóg." Elő
adják : Fűzé/y I leién ke és Cilitek Margitka. Ének : 
Polánszky Kázmérné.

Uránia. Az Oppitz Sándor plébános be
tegeskedése folytán félbenmaradt Uránia-felolvasá- 
sok, vasárnap f. hó 22-én az Aranybika szállodá
ban folytatódnak, a mely alkalommal bemutatásra 
kerül „Hazai gyógyfürdőink" (IL sorozat) és „A 
földközi tenger."

Eljegyzés. Elekes Ignácz pozsonyi m. kir. 
állatorvos, Enge! Adolf helybeli kereskedő fia, f. 
hó 17-én eljegyezte Weisz Irén kisasszonyt, Weisz 
Zsigmond pápai terménykereskedő leányát.

Deutsch Márton helybeli beton-ipar vállal
kozó f. hó 18-án eljegyezte Deutsch Rózsika kis
asszonyt Szinnán.

Jubileumi ünnepség. A Sátoraljaújhelyi 
Izr. Nőegylet 25 éves fennállása és alapitó elnök
nője : özvegy Teich Zsigmotidné 25 éves működése 
alkalmából, id. Meczner Gyula főispán védnöksége 
és Dókus Gyula alispán diszelnöksége mellett 
március hó 29-én jubileumi ünnepséget rendez. 
Az ünnepséget délelőtt 10 és fél órakor a megye
háza nagytermében megtartandó díszközgyűlés 
vezeti be, melynek során Némethy Bertalan mondja 
az ünnepi beszédet és előterjeszti a választmány 
indítványát az iránt, hogy az egyesület a jubileum 
emlékére alaptőkéje felének e célra való elkülöní
tésével izraelita szegényház létesitését megkezdje. 
Este 9 órakor a városi színház helyiségeiben tánc
estély lesz.

— Uj lap Homonnán. „Felvidéki Hírlap" 
cimen uj hetilap indult meg Homonnán f. évi 
március 15-ikétől. Felelős szerkesztője Fejes Jakab, 
főmunkatársa Dr. Salgó Ernő.

Felakasztotta magát Hromulyák And
rás alsókörtvélyesi 75éves parasztgazda, gör. katli. 
egyházi kurátor gyógyíthatatlan gyomorrákban 
szenvedett. Szenvedéseinek f. hó 14-én véget ve
tett akként, hogy egy őrizetlen pillanatban a csűr

ben felakasztotta magát, s mire a házbeliek meg- I 
tudták a szomorú valót, a boldogtalan ember mar 
halott volt. A hullát Widder Márk dr. járásorvos 
Bajusz Andor főszolgabíró jelenlétében fellx nezota, 
a minek megtörténte után a temetés a falu la
kosságának nagy részvéte mellett végbe ment.

Az iszákosság áldozata Az alkoholiz
mus káros hatása, egy nagyobb mérvben jelent
kezik népünknél. íme egyre eset a sok közül. Sítf- 
Vfl/yov Endre, beden-pusztai 21 éves parasztle
gény, a f. hó 15-éröl l(>-ára menő éjjel nem télt ' 
haza lakására s ezért hozzátartozói hajnalfelé ke
resésére indultak, meg is találtak a legényt a folyó i 
partján, de holtan. Miután a kü|erőszaknak semmi 
nyoma sem látszott a hullán, bűncselekmény esete 
kizártnak jelentkezett, hanem az esetnek a köz
igazgatási hatóságnál történt bejelentése folytán 
megjelent a helyszínén Fejér Elemér tb. főszolga
bíró és Widder Márk dr. járásorvos, a ki a hul
lát felboncolta és constatálta, hogy a legény ritka 
ép és egészséges volt, de halálát, alkoholmérge
zés következtében beállott szivszélhiidés okozta. 
Valóban minden eszközt fel kellene használni arra, 
hogy népünket az alkoholizmus káros hatásáról 
kioktassuk, a mely célt szolgálják egyébként a 
nagykárolyi anti-alkoholistaegyesiilet áltál kibocsá
tott falragaszok, a melyeket járásunk főszolgabi- 
rája éppen e napokban küldött széjjel. Az intelli- 
gentiára s különösen a körjegyzőkre hárul a fela
dat. ezen plakátok tartalmát a néppel megismer
tetni s oda hatni, hogy azt megszívleljék.

4 koronát takarít meg mindenki, aki <>l- 
1 tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 
Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.
A tavaszi újdonságok már megérkeztek !

Felelős szerkesztő Dr. Kállai Józaef.
Kiadóhivatal! művezető - Latidal József.

Hirdetések.
Hándler Miksa***
* * * * * NAGYMIHÁLY.

A tavaszi idény beálltával szives tudo
mására hozom a n. é. vevóközönségnek, 
hogy raktáramat a legújabb tavaszi áru
cikkekkel a szokottnál dúsahb válasz
tékban rendeztem be.

Különös figyelmet érdemel 

czipő raktáram 
a mennyiben siket ült hazánk legnagyobb 
czipógyárainak n. in.: Kobrák, Friedman 
és Lichtman hírneves budapesti cégek kéz
zel dolgozott, legjobb készítményeinek fő
raktárát férfi-, női- és gyermekezipökben 
megnyernem.

Dús választékban vannak raktáron: a 
legdivatosabb bel- és külföldi gyártmányú 
férfi-kalapok, nyakkendők, fehérnemű, 
harisnya, díszműáru, fiu-ruhák, férfi fel
öltők, mellények, sport- es piperecikkek.

Egyedüli raktár valódi francia gyárt
mányú, felülmúlhattál! minőségű bőr- és 

szarvasbőr keztyükben.

1907. V. 249/4.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bir. kiküldött mint végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, hogy llerskovics Henrik nagy
mihályi lakos végrehajtatnak Reich Izráel vebéci 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 207 korona 
hátr. tőke s jár. iránti végrehajtási ügyében végre 
hajtást szenvedettnél lefoglalt s 782 koronára be
csült 2 darab ló, több rendbeli szobabútor, 1 db. 
szecskavágó stbiböl álló ingóságok nyilvános bírói 
árverésen viadalnak s árverés) határidőül 1908. évi 
március hó 26-lk napjának d. u. 2 órája Ve- 
hécz községébe végrehajtást szenvedett lakásához 
kitiizetik s althoz a venni szándékozók ezennel 
meghivatnak.

Kelt Varamtól) 1908. évi október hó 10-én.
Sztankó László, kir. jb. írnok, 

mint kik. végrehajtó

Beton-ipar vállalat.
Van szerencsém a n. é. közönség b. 

tudomására hozni, hogy Nagytnihályban, 
a vasút állomás közelében 

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

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

kiváló tisztelettel

Deutsch Márton.
289/1907, szám.

Jlrverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatoság közhírré teszi, hogy Dr. Eperjesy 
Lajos ügyvéd végrehajtatónak kk. Zapotocky Jenő 
végrehajtást szenvedő elleni vagyonközösség meg
szüntetése iránti végrehajtási ügyében a nagymi
hályi kir. járásbíróság területén lévő nátafahai 
308. számú tjkybeii A. I. (90 92) (93 94> és 
705. hrszám alatt foglalt s kk. Zapotoczky Jenő 
nevén B. 9. és Dr. Eperjesy Lajos ügyvéd nevén 

| B. 10. sorszám alatt irt illetőségekre 2203 kor. 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan 

' az 1908. évi április hó 29-ik napján d. e. 9 
órakor Nátafalva község birájának házánál meg- 

I tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
I becsárának 10", „-át vagyis 220 K 30 fii. készpénzben, 

vagy az 1881. IX. te. 42.§-ában jelzett árfolyam
mal száiniitotl és az 1881. évi november hó 1-én 

I 3333. sz. alatt kelt igazságügy i min, rendelet 8-ik 
§ -óban kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. I.X. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöle- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
atszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi- 
hályban 1908. évi február hó 7-én.

Sallay, kir. járásbifó!

Alkalmazást keres 
üzletben vagy vendéglőben felirótiónek vagy 
pénztárnoknónek 18 éves leány.

Czim : Kohn Etel l.asztomér.

121. szám
e.ios. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1«MI. évi LX. t.-'.r 
102. S-.-i értelmében ezennel közhírré teszi. hogy a buda
pesti IV. kér. kir. lárá.l.iróságnak 1907. évi Sp. VII 
számú végzése következtében Bánót h Géza javára Ueinber- 
gór Zsiguliim! ellen 144 korona és jár. erejéig 1907. évi szép- 
leuiber hó II ón foganatoaibitt kielégitéasi végrehajtás utján 
le- fel.llfoglalt és 13U5 koronára h-eült következő ingó- 
ságok u. m. kávéházi hereiül..zések slb. nyilvános árverésen 
eladaluak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbirósdgnnk 
1907. évi V. .iii.V »z. végzősé folytán I 11 K tőkekövetelés 
ennek 1907. felír. 2*. napjától jár > 5 százalék kamatai, egy 
harmad százalék váltódij és eddig összesen 25 K 92 f.bbli 
bíróikig már megállapított költségek érőjéig N igymihályon 
Weinbergei Z.-igm -o-l lő. i-m . <■ , 1908.
márciua hó 26 d. u. 2 óraja határidőül kititze.ik és »1,. 
a venni szándékozók- oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az. érintett ingóságok az txsl. évi LX. t.-ez. It>7. és 10’. 
ja értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
I eesáronalul is el fognak adatni.

le é' felnifoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
Volna jelen árveié, az l”l. évi LX. t.-ez. I2O. J}-a értei 
mólén ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihály. t9Ox. évi március hó 1.

Fodor József
kir. bírósági végrehajtó.

•• Eladó ház.
A Pciőfi-utcza 25. számú ház, a hozzá

való leiekkel együtt, szabad kézből azonnal 
, eladó. Lőríncz Jánosné, háztulajdonos.



ALAGCSÖ- m GOZTÉGLAGYAR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ.

Homlokzattégla. disztégla. fagontégta, 
ék- és kéménytégla. cserépzsindely 

HORNYOS TETOCSEREP 
alagcsö. burkolatlapok gyártása.

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

Távirati cim : üőztéglagyár Beregszász.

Beregszász. a postabélyeg kelte.

szegény és gazdag éplttetőkhiix egyaránt

A legkitűnőbb tetőfedöanyag manap

Takarékpénztár minden családban.

Takarékkosságra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell."
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melyet a beregszászi göztéglagyár eddig még el nem ért tökéletességben py^rt-
Ez a cserép örök tetőt ad. ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon járni lehet.
.1 vele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél és minden 

vályogfal elég erős nekie.
Az a tctöszék. mely fazsindely aki 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 elönynyel bír. hogy nem veszi fel oly hirtelen a meleget, agy. hogy 
a bádogtetőnek a padját semmire sem lehet fölhasználni és a lakohelyisegek is kiatl- 
hatatlan melegek nyáron, nemkülönben hidegebbek télen. Amellett a bádog sokkal 
drágább a fekete bádog gyakori festés költségeiről nem is szólva — es javitasa 
bonyolódott műtét.

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

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

/I 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, biró. jegyző urakat, világosítanák fö! a szegényebb gazdákat 
saját érdekükben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fal kivétel nélkül es al
kalmazásával nem áll elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fel falu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

Kiváló tisztelettel

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

Képviselő, risxontelárusitő kerestetik Nagymihályon fakereskedő, 
építési vállalkozó, vagy építőmester személyében.
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! fELDMANN I. Dávid
röfős- és divatáru-üzlete

NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utca 28. sz.

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

rőfös- és divatáru-üzletet
nyitottam, a hot 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 leszek, 
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.

A takarékosság előmozdítása céljából 

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

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

BOR ELADÁS.
Nagyságos CZIBUR BERTALAN ország

gyűlési képviselő ur vinnai termésű 

0ORAIT 
a n. é. közönség részére eladásra bocsátom 

ÁRAK:
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.)

r*

a a porcellán és üvegáruk foly
tonos áremelkedésének ajánlom a inig a 
készlet tart 20" „ 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

•■I

diszmüáru-üzlete Nagvmihálv (Saját házi.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


