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A háború réme.
Nagv mihály, I9t*i maré. Is

Sötét szégyene a XX-ik századának, 
hogy a tudomány. irodalom, művészét mai 
magaslatán, amelyen az ember már szinte 
felülemelkedik a testiségen, tisztán a szel
lemiekkel foglalkoztatván elméjét, vannak 
még emberi mészárszékek. amelyeket 
finomabb kifejezesse! „esatatér“-nek nevez
nek — s ahova időnként mint összeterelt 
tulkokat hajtják a „homo ereetus“-t. a mű
velt embert, a „teremtés korona"-ját.

\ alóban méltán nevezte l'lammarion 
Camille. a zseniális francia csillagász a há
borút „emberi őrültség*-nek. Nem is más 
ez. Kiszámította e jeles csillagász, hogy a 
mióta hadakoznak az emberek e földön, 
annyian estek el a háborúkban, hogv hul
lájuk egymásra téve a Hold és Földünk 
közötti távolságot áthidalnák. Csakugyan 
szép rekord, büszkesége lehet a civilizáció
nak, amely nem a háborút szüntette meg, 
hanem ellenkezőleg ezt még veszélyesebbé 
tette azzal, hogy fegyvereit már szinte hi
hetetlen tökéletességre emelte. A lydit, me- 
linit, ecrasit bombák illetve lövegek gyár
tására pl. büszkeséggel mutatnak a technica 
emberei s a gyorstüzelő ágyukat is kiváló 
alkotásnak nevezik. Hogyne ? Hiszen ne
hány perc alatt ezrek életét olthatják ki s 
hány ezer családnak teszik siralomvölggyé 
az életet a kenyérkereső elvesztésével 1

Ha azok a könnyek, amelyeket a pár
jukat vesztett bús özvegyek s az apa és 
kenyérkereső nélkül maradt szerencsétlen 
árvák hullatnak, mind a csatatéren esnének 
le, oly nagy óceán lenne e rettenetes mező, 
hogy elnémulnának rajta a gyilkos fegy
verek. És mily kigúnyolása a népjognak, 
hogy a családfő minden adógarasának fe
lét hadi célokra adja s ezzel szemben meg
fosztják családjától, földönfutóvá teszik 
övéit s önmagának még jó, hacsak életét 
veszik el, mint egész életére nyomorékká 
tegyék az emberi mészárszéken.

Hasztalan azonban most már elmél
kedni. Megjelent a háború réme, amely el
veszi az anyának, hitvesnek, testvérnek éj
jeli álmát, megzavarja nappali nyugodtsá
gát, életkedvét a hadköteles férfinek.

Bizonytalan a jövő. A lapok tele van 
nak háborús Ilitekkel, az ezredirodák lázas 
sietséggel állítják ki és küldik szét a kato
nai behívókat. Tehát mozgósítás van. Még 
nem általános ugyan, de azért ez is elég

arra, hogv val.it>' nyugtalan érzés szállja 
meg telkünket s komoi aggodalommal te
kintünk a jövő elé. Ma meg senki sem 
tudja. hogy mit hőst a holnap. De erezzük, 
hogv valami történni fog Nem bizonyos, 
es a mozgósításból meg nem következik, 
hogy habom lesz, de azért cl lehetünk ké
szülve erre is.

1 lej. de nagy oka v an a magv arttak 
azt a Boszniát a pokol legmélységesebb 
fenekére kívánni. Bar vinnék el a mérnö
kök Becs föle függő kertnek, vagy a csen
des Óceán kellő közepére uszít szigetnek, 
csak itt ne volna mellettünk 1 p ugv meg 
volnánk nélküle, mint vele Sót elébbi eset 
ben még nyugodtabbak volnánk

Hát nem elég volt a sok magv ar vér 
1878-ban ezért a ránk nézve értéktelen Bal
kán tartományért ? Ismét ki v agyunk an
nak téve, hogy újra magvar vér öntözze a 
vad disznó kereskedők sziklás talaját.

Nem. tisztelt külügyminisztérium, ez 
igy nem megy. Csináljanak magas és tiagv- 
hatalmi politikát a saját bőrükre, de ne a 
drága magyar vérre I

A magyar vitéz, bátor, harcias nemzet. 
Nem is sokat gondolkodik azon, hogv kard
ját kihúzza, ha hazáját, szülőföldjét kell 
megvédelmeznie vagy szabadságáért kell 
síkra szállania. Ennek tanubizonv sága éppen 
maga az osztrák. De egy kalandos nagy
hatalmi politikáért s egy ránk nézve telje
sen értéktelen tartományért annyi derek 
magyar embert mészárszékre vinni — vér- 
lázitó dolog.

Úgy értsük tehát a Árózős külügymi
nisztériumot, hogy nekünk szabad hozzá
járulni ahhoz, amit a császári Ház minisz
tere elhatároz. Mert lehetetlen, hogy a ma
gyar országgyűlés ezt a háborút helyeselje, 
amint 1878-ban is ellene volt Bosznia ok- 
kupációjának a magyar közvélemény, sőt 
magvar miniszterek is helytelenítették.

A nagv kavarodásban még szerencsénk 
lesz, ha csak Szerbiát kell becsületre meg
tanítani. Ezzel a hencegő kis államocskával 
s az agv lágyulás tüneteit mutató majom 
trónörökössel nehány hadtestünk fényesen 
elbánik \ hülye királyfit különben egy szál 
lm-, m inik is kitanitaná a becsületre. Csak 
attól óvakodnék a magas diplomácia, hogv 
emopai bábom ne legyen a szerb hábo
rúim!.

A japán által összeroppantott muszká
tól nem féllink. Ennek már kihúztak a iné-

gtogal K : ki. \> g- - Nodzu i.ipan tá
bornokok Ellenszerül ott van ennek a ne
met haderő Csak a lobbi nagyhatalmak 
egvensulyi helyzet. en ne álljon be változás.

\ ideául eonsuk>. ne quid deirimenli 
lespublica capiat1 y.

A márciusi nagy nap.
Mozgósítás. fegyverzörgés. harci riadó 

" ennek nívldbi > akkordjaként elhagyott 
és elhagyandó anyák* hitvesek keservesei" 
vasa között ültük meg az idén márc. 15-ét 
Méltó keretnek tarthatnánk ezt ezen nagy 
naphoz, ha nem az ismert ok miatt volna 
a kavarodás Olyan ok miatt, amely min
ket hidegen hagy. mely lelkünk érzelmeit 
nem a hazaszeretet, hanem a bosszúság 
es elkeseredés lángjával tüzeli fel.

Az ünnepélyek különben igen szép le
folyásnak voltak s mondhatjuk, hogy váro
sunk nem maradt masok mögött az ün
neplésben.

Részletes tudósításunk a következő .
.1 polgári iskola ünnepi'. Igen fényes es 

előkelő módon ünnepelte meg a polgári fin- es 
leányiskola tanártestülete es ifjúsága ISIS, mai 
dús 15. napjának 61-ik évfordulóját nagyszámú 
es intelligens közönség jelenlétében. \ hazafias 
ünnepély Erkel Pere ne „Hymnus'-.ival kezdődött, 
amelyet a polgári iskolai yegyes kar énekelt Main 
Sándor énektanai \ezete>ével. A kitünően veze
tett es teljesen egybevágóan előadott ének igen 
lebilincselte i hallgatóság figyelmet. Ezután Cs<.»Z- 

I Iák llár polg. isk. igazgató lepett az emeisenyre. 
| aki hazafiui mely érzéstől áthatott, tartalmas es emel 

kedett szellemű megnyitó beszédében ecsetelte az 
ünnepély célját es jelentősegét, átadva a szót az 
ünnepi szónoknak, /ydíes.’ Zoltán tanárnak. ak» 
egy magas szárny alasu es busongo hazafiui er 
zéstől áthatott szónoki miivel es előadással lepte 
meg a hallgatóságot Egy jobb jövőbe y eteti bi
zalom reményével ugyan, de férfiasait s kiyalo 
szónoki kifejezésekkel tarta fel nemzetünk sebeinek 
egy ikét-masikát. A közönség mely figyelemmel 
hallgatta az úgy hanghordozasban tökéletes, mint 
tartalmas kifejezésekben kész szonokot, aki régül 
az ifjúságot lelkesítette s buzdította hazaszeretetre 
Ezután Main Sándor enektanar intonalta a polg 
iskolai yegyeskan.il a ..Xem/eti dal ' t. a nala iii.ti 
megszokott művészi precizitással. \ növendékek 
gén lelkesen es szép, csengő hangon énekeltek 

az orok előtti Talpra magyart Megható érzés jár 
ta at az ember lelket, mikor a nöyendekscieg 
ajkáról hallotta halhatatlan nagy költőnknek e Ja 
ai. Majd Petőfi Sándornak ,\ ledőlt szobor' c 

Költeményét szavalta U eit'en Zsigmond polgárt 
sk. tanuló, aki mar a polg. iskola hangy ei seny en 

is igen kedtezo benyomást telt a közönségre. .Most 
is igen jól megállotta helyet, szép hangsúly ozás
sal, tiszta hangon szayalvan el e költeményt I ? 
után lányi Lajos ..Kossuth Lajos nóta jal - * g- 
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ressy Béni „Otthon-’ját énekelte a polg. iskolai 
vegyes kar nagy enthusiasmassal s hazafias tűzzel. 
Máid Ábrányi Emilnek „Március 15-én" című köl
teményét szavaltaBéla polg. isk. tanuló 
igen lelkesen, hazafias vert ével, rutinirozott hang
hordozással. Végül a „Szózatot” adta elő apóig, 
isk. vegyes kar szintén igen kitünően, lelkesen és 
hazafiasán. Ezzel az ünnepély véget ért. mély nyo
mokat hsgyván a közönség lelkében.

•
Az ifjúsági egyesület d. u. 5 órakor az 

„Aranybika* szálló nagytermében tartotta márc. 
15-iki ünnepélyét. Erkel Ferenc/ : „Hymnusá“-t 
énekelte nyitányul az egyleti énekkar. Ezután Her
ezik Győző egyleti elnök tartotta megnyitó beszé
det. amely után Szeműn Gyula szavalta el Petőfi 
.Nemzeti dal* c. költeményét lelkesen. L'tánna Hor
nyuk Viktor szavalta Farkas Lajosnak „Öreg hon
véd" c költeményét hazafias tűzzel. Majd Mitró- 
esák Sándor méltatta a nagy napot jól sikerült 
beszédében, ifj. Sz. Nagy Károly „Nemzetida!“-át 
énekelte azután az egyleti énekkar. Onuska Antal 
Inczédy Lászlónak „Március 10“ c. költeményét 
szavalta el ifjúi hévvel. Az egyleti énekkar azután 
Lányi Ernőnek „Tavasz elmúlt" cimu hazafias da
lát énekelte meghat< an. Bujdos Andor Kemény 
Lajosnak „Akkor* c. költeményét szavalta talpra
esetten. Végül az ünnepélyt lelkes, hazafias beszéd
del zárta be Singer Mátyás all. elemi isk. tanító, 
amely után Egressy Béninek „Szózat“-át énekelte 
el az egyleti énekkar. Ezután 75 teritékü bankett 
volt, a melyen Mathiász József áll. elemi iskolai 
igazgató mondott egy nagyszabású és nagyhatású 
beszédet, amelyet a jelen voltak megéljeneztek. Be
széllek még lelkesen Szondy István. Singer Mátyás 
és mások.

A Casinő este Bórakor a „Kos* szálló nagy 
termében társasvacsora keretében ünnepelte e na
pot. Mintegy 50—(iO tagból álló előkelő társaság 
jött össze ez alkalomból nemcsak a helybeli, de 
a vidéki intelligencia köréből is. Az egyszerű, de 
annál lelkesebb, komolyabb programmot Csurgo- 
vits György sámogyi gör. kath. lelkész, lapunk 
munkatársának magasszárnyalásu beszéde vezette 
be. Eszmékben gazdag, szónoki hatásokban fényes 
visszaemlékezése dicső szabadságharcunk tündöklő 
és gyászos napjaira nagy tetszést aratott.

Az ünnep következő szónoka Rákosi Zoltán 
polg. isk. tanár, szintén lapunk munkatársa volt, 
ki a közóhajnak engedve szólalt fel s ifjúi hév
vel, tüzes lélekkel vezette a múlt idők letűnt vilá
gába a honszerviemben emlékezésre gyűlt társasá
got. Ezután Mihálovits Jenő topolyáni gör. kath. 
lelkészt kívánták hallani az egybegyűltek, aki mély 
áhítatra ragadva hallgatóságát, hazafiui rajongás
sal szólott a nap jelentőségéről, dicső korszak tün
dér varázsáról. Kitörő lelkesedés kisérte a magyar 
szabadságot s a jövendő Magyarországot éltető 
szavait.

Ezzel a nap ünneplése be is fejeződött. Né
hány felköszöntő hangzott még csak el s kezde
tét vette a kedélyes beszélgetés, mely sokáig tar
totta együtt jó hangulatban az ünneplő társaságot.

A. kereskedelmi bál.
Mielőtt e bál lefolyásáról szamot adunk, 

fel kell emelni szavunkat egy bizonyos eljárás 
ellen, amely a budapesti művészek, illetve mű
vésznők részéről újabban már egész iparszerü- 
leg gyakoroltatik. Nem szabad ezt elhallgatnunk 
már csak azért sem, mert bizonyos tendenciósus 
irány jellegét viseli ez magán, amely a vidéki ren
dezőséget és közönséget minden ellenszolgáltatás 
nélkül egy- mién be akarja fogni diadalszekerébe 
s jóhiszem. lelkesedését művészi hírnevének gya
rapítására akarja felhasználni. Úgyszintén ezt a 
játékot iizi :• vidéki sajtóval is. amelynek munká
sai pedig legtöbbnyire idealizmusból, minden 
anyagi tekintet nélkül végzik nehéz és felelősség
teljes szellemi munkáikat, tisztán az illető városnak 
és köz ínségének érdekeben. De beszéljünk világo
sabban. Egyes vidéki városokban a mulatságok 
rendezősége úgy gondolja, hogy X. Y. művész vagy 
művésznő felléptetésével nagyobb szellemi élveze
tet szerez a közönségnek s egyúttal több jövedel
met éppen a nagyobb érdeklődésnél fogva a hir
detett jótékony céira. (Hiszen ismeretes, hogy a 
vidéki mulatságok jótékony célra szoktak rendez- 

telni). A felkért művész, művésznő elfogadván a 
szereplést, ettől az időtől kezdve úgy a közönség, 
mint a helyi sajtó tele van az illetőnek a magasz- 
talásával, utóbbi méltatván azokat a halhatatlan 
érdemeket is. a mely eket az illető eddig a v ilágot 
jelentő deszkákon szerzett. — Végre felvirad a 
nagv, a várva-várt nap. Ki nincs ott, mint éppen 
az ünnepelendő. Migraint kapott az utolsó napon, 
vagy „lekéste a vonatot." Beszéltek róla egy hó
napig, azért a nehány száz koronáért nem érde
mes a kényelmes, budapesti fészekből kiröppenni 
s dúdolják magukban, hogy „várhatsz babám el
várhatsz, mig csak bele nem fáradsz"...

Hát kérem ez nem eljárás. Azért mert vi
déken vagyunk, becsapatni nem engedjük magun
kat és kikérjük magunknak az ilyen lóvátevést. 
Hiszen nem kapunk mi halálos görcsöket, ha egy
általában nem lesz szerencsénk fővárosi művészek 
és művésznőkhöz.

Mi történt ugyanis nálunk ? Kereskedelmi 
bál volt, melyet hangverseny előzött meg és melyre 
a rendezőség horribilis árért több fővárosi művész
nőt és művészt szerződtetett. Hosszú utánjárással 
egy élvezetesnek Ígérkező programmot állítanak 
össze a rendezők és szereplők, azonban az 
utolsó napon az egyik művésznő beteget jelent, a 
másik ismeretlen okból nem jön. a harmadik pe
dig állítólag lekéste a vonatot. Legérdekesebb a 
dologban, hogy az impressario ur önkényesen he
lyettesíti a művészeket és fait accompli elé állítja 
úgy a közönséget mint a rendezőséget. Engedel- 
met kérünk ez nem járja, és ha el is fogadjuk a 
rendezőség védekezését, hogy a legnagyobb jóhi
szeműség vezérelte őket, mégis módot kell találni, 
hogy ily esetek a jövőben elő ne fordulhassanak. 
Tessék a rendező uraknak kötbért kikötni a hang
versenyeket rendező vállalat és a művészekkel 
szemben is, akkor ily esetek nem fognak előfor
dulni. Ezzel elsősorban önmaguknak tartoznak a 
rendezők és reméljük okultak is most.

Még a közönséghez is lenne egy pár sza
vunk : egyesek zavarják nem teszésük nyilvánítá
sával a hallgatóság figyelő részét. Ez nincsen he
lyén. Ha valakinek nem tetszik az előállás, annak 
nem ott van helye tetszésének vagy nem tetszésé
nek kifejezést adni.

A hangversenyről és a bálról tudósításunk 
a következő:

A hangverseny este 9 órakor kezdődött Pető 
Sándor zongorajátékával, aki lebilincselte a közön
ség figyelmét. Ezután a Király színház baritonistája, 
a budapesti közönség kedvence Raskó Géza lé
pett a színpadra. Pető Sándor zongorakisérete mel
lett énekelvén Schumann R. „A két gránátos" c. 
dalművet, majd l all Leónak „Temetőkért az én 
szivem" c népdalát, azután Zerkovitz Béla „A 
pesti nő“ c. kupiét. A jeles művész tökéletesen 
rászolgált arra a nagy érdeklődésre, amelylvel a 
közönség várta, mert mindegyik dalt a legtökéle
tesebb bariton hangon, finom modulátióval, teljes 
átérzéssel. művészi otthonossággal énekelte. A kö
zönség sűrűn tapsolta, éljenezte s ismételten a 
lámpák elé hívta. Utána Fodomé Aranka, a m. 
kir. Opera művésznője lépett fel. Mayerber „Pró
féta" c. dalművéből Fides nagy áriáját, továbbá 
Saint-Saens: Sámson és Delila nagy áriáját és 
ugyancsak Saint-Saens „Müdal“-át énekelte. A 
művésznő teljes érzéssel, dús hangszinezettel, a 
vocál zene szinpompás gazdagságával énekelt. Ez
után ismét zongorajáték következett, amelyet Pető 
Sándor mutatott be a közönségnek, újra sűrű tap
sokat aratván szép játékával. Raskó Géza a kö
zönség sűrű tapsa mellett lépett ismét elő s Barna 
Izsó: „Hej Rákóczy—Bercsényi," Tiiuber Z. „El
mentem a templom mellett" c. dalokat és Fráter 
Lóránt egyes dalait énekelte, majd Gróf Andrássv 
Géza: .Krasznahorka büszke vára* c. költemé
nyét adta elő, szintén tökéletes művészi modulá
cióval s szép erces bariton hangon. Fodorné 
Aranka Bizet: „Carmen"-éből a nagy áriát s „Ha- 
banerá"-t, továbbá Dienzl : „Liliomszál*-át éne
kelte ismét az elébbi művészi képzettséggel, amiért 
is a közönség sűrűn tapsolta. Végül Pető Sándor 
magas nívójú zongorajátéka zárta be a hangver
senyt.

Előadás után kezdetét vette a tánc, amelyen 
a talp alá valót Miklós Jancsi külön ez alkalomra 
szervezett és kiegészitett zenekara húzta. A téli 
szezonban nem volt ilyen sikerült táncmulatság. 

ahol az első négyest 86 pár táncolta volna. Csak 
reggeli ti órakor volt vége a bálnak Úgy látszik, 
hogy a közönség a kijelölt művésznők elmaradása 
feletti bosszúságát egy jól sikerült táncmulatságba 
és barátságos poharazásba fojtotta.

Mint értesülünk, a bál anyagilag is fényesen 
sikerült, amennyiben a kiadások a belépti jegyek
ből teljesen fedezhetők voltak s igy a jegymeg
váltások és felülfizetések összege, a rendezőség ál
tal befizetett garancia díjjal együtt körülbelül 800 
koronát tesz ki, amely a létesítendő .Kereskedelmi 
Kör" javára rendelkezésre áll. Ehhez hozzá fog 
járulni még az utólag beérkezendő felülfizetés is. 
Igy tehát tekintélyes összeg képezi alapját a meg
alakítandó kereskedelmi körnek. (r.)

VEGYES HÍREK
Kinevezés. A király Hönsch Dezső sá

toraljaújhelyi kir. államépitészeti hivatali főnököt 
és műszaki tanácsost kir. műszaki főtanácsossá 
nevezte ki.

Az igazságügyi miniszter Kutl József törvény
széki bírót a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék terü
letére állandó vizsgálóbíróul rendelte ki.

A telelőn közigazgatási bejárása, amely 
f. hó 18-ára volt hirdetve, közbejött akadályok 
miatt bizonytalan időre elhalasztatott.

Bibliai előadás. E hó 20-án szombaton 
este fél 7 órakor Oppitz Sándor plébános a róni, 
kath. templomban magyar bibliai előadást tart, 
amely előtt könyöradományokat gyűjt a megron
gált délolaszországi templomok fölsegélésére. Az 
előadást művészi értékű vetített képek fogják ki
sérni.

Nagymihály község elöljárósága köz
hírré teszi, hogy a község képviselő testületének 
f. évi március hó 16-án tartott közgyűlésében el
fogadott, a husvizsgálatról és a husvágásról szóló 
szabályrendelet f. hó 17-től számítandó 15 napon 
át a községi jegyzői irodában közszemlére van 
kitéve.

— Mozgósítás. Meg szinte fülünkbe cseng 
a nóta, amit 1878-ban énekeltek a Boszniába in
duló magyar bakák : „Megy a gőzös, megy a gő
zös Kanizsára. Kanizsai-Kanizsai állomásra. Elöl 
megy a masinista, Ihaj, csuhaj, ki a gőzöst igaz
gatja" . . . Mikor pedig a nóta elhalt s a szegény 
magyar fiuk kiömlő piros vére már termékenyí
tette a kopár bosnyák sziklákat, szomorúan dalol
ták az itthon maradt lányok: „Zsindelyezik a ka
szárnya tetejét. El is vitték a legények elejét. Ma
radt itthon kettő-három nyomorult, Rátok lányok 
még az Ég is beborult". . . Mintha visszatérőben 
volna ez az idő. Az éj néma csendjében dübörgő 
katonai vonatok viszik a legényeket messze . . . 
messze . . . arra az idegen földre, Boszniába. El
rendelték a mozgósítást, mert a boszniai hadles 
teket hadi létszámra egészítik ki, a Szerbiával 
való ismeretes confliktus miatt. Tőlünk tegnap
előtt 5-en, tegnap 21-en indultak a nagy útnak a 
társadalom különböző rétegeiből. Az általános 
mozgósítás még nincs elrendelve, mert ez csak 
azon esetben történik, ha tényleg bemasirozunk 
Szerbiába. Ekkor plakátokon lesznek értesítve az 
összes hadkötelesek, úgy a tartalékosok mint a 
póttartalékosok. Bár ne volna szükség rá.

József napja van március 19-én. Jelen
tőség tekintetében azért fontos nap ez, mert rész
ben a tavasz kezdetét, (2 nap múlva már csillagá
szatilag is beáll) részben egyes költöző madarak 
érkezési idejét jelenti. Így pl. a gólya és daru (ha
csak t eni hideg még az idő) ilyenkortáji megér
keznek. Ezért mondja a népdal, hogy: „Jön a 
daru, meg a gólya. Mire kivirit a róna." A róna 
ugyan még nem virít az idén, deliát még gólya 
sincs, azért József napja most is 19-én vau.

Uránia. F. hó 21-én vasárnap este 8 
órakor az „Aranybika" szállóban sóira kerül „A 
délolaszországi földrengés" 60 színes képpel.

— A tavasz csillagászati pontossággal f. hó 
21-én reggel 7 óra 13 perckor kezdődik. Ekkor 
lép a Nap a Kos jegyébe s az éjjel és nappal 
hossza egyenlő, vagyis mindegyik 12 óra hosz- 
száig tart. A Nap deklinációja ekkor 0, vagyis az 
égi egyenlítőben áll. Ettől kezdve a nappalok min
dig hosszabbak az éjjelnél, egészen junius 21-ig, 
vagyis a csillagászati nyár kezdetéig.



- Tanulmányul. A helybeli ipartestület f. 
ho 13-an tanulmanvutat rendezett Budapestre \ i- 
rag Péter egyleti főtitkár, áll. tanító vezetésevei. 
Az utazas célja a kisipart gép és gépszerkezetek 
megtekintése es tanulmányozása volt a buda|>esti 
m. kir. technológiai iparmuzeum kiállításán A t i 
nuhnányutban részt vettek: Kolozsvári ' Ódon 
elnök, Zaborszky Lajos, Petrovics József, Fedor- 
csák János. Kuna József, Verne József, Dobozy 
rerencz, Dzsuppa Ferencz, Bendy János. Kralyov- 
szky János, Szemán János, Tocska István, Büzay 
Gusztáv. Grünfeld Manó, Lebeda Mihály, Dávi- 
dovits Béla, Mastsenyik Ede, Szint János, Seszták 
István és Uhrin András (topolyáni). A 21 főből 
álló társaság f. hó 13-án este 6 órakor indult út
nak s reggel 8 órakor volt Budapesten. Az első 
napon megtekintették az iparmuzeumban rendezett 
kiállítást s még aznap d. e. Czibur Bertalan or
szággyűlési képviselőnk közbejöttével az ország
házat tekintették meg, ahol egyszersmind nehány 
képviselő beszédét is meghallgatták. Délután a 
budavári honvédszobrot tekintették meg. Vasárnap 
d. e. a Bazilikát nézték meg, majd Budapestnek 
több más nevezetességeit. Hétfőn resztvettek a 
március 15-iki nagy felvonulásokban és ünnepé
lyekben. Elismerés illeti az ipartestület vezetősé
gét, hogy ezen ügyesen rendezett és vezetett ta- 
nulmányuttal alkalmat adott városunk iparSsainak 
arra, hogy ismereteiket gyarapítsák, látókörüket 
szélesbitsék.

Égiháboru. F. hó 16-án d. u. 4 órakor 
fél óráig tartó égiháboru volt, amely mint 
......... „ fényesen bevált volna. Volt meny-

mintegy fél óráig 
ilyen, nyáron is fi 
dörgés, villámlás, záporesö. Szó sincs róla, bizony 
az m< 
vaszt, 
meglátjuk.

korai. Némelyek szerint ez kora tű
szerűit esős nyarat jelent. No, majd

Vasutépités. A bánócz -nagykaposi vas
út építése mégis csak dűlőre fog jutni. Mint ér
tesülünk Földiák Gyula a vasút engedélyese e 
napokban újból megindítja az érdekeltséggel a 
tárgyalásokat és ha ezek eredményre fognak ve
zetni, úgy a vonal kiépítése még ez évben kezde
tét veheti.

— Felülflzetés. A f. hó 13-án megtartott 
kereskedelmi bál alkalmával szívesek voltak felül
fizetni a következők : Berger Ernő, Dr. Brügler 
Miksa, Dr. Lövy Mór 20—20 K Brünn Mór, 
Fekete József (Budapest), Dr. Fuchs Ignácz, Glück 
Mór, Dr. Guttman Lipót, Lefkovits Kálmán (Sztára), 
Mandl Lipót (Nagyráska), Spiegel Samu, Wein- 
berger Jenő (Pazdics), Weinberger Zsigmond. Wid- 
der Andor 10—10 K — Grosz Ignácz, Havas 
Dezső (Homonna) 8—8 K — Friedman Mihály 
7 K — Balázs Lajos, Gálfalvy János, Weisz Ig
nácz, Zimonyi Henrik 6—6 K — Füredi Manó, 
Gleich Mihály és Fia, Handler Miksa. Dr. Holló 
Zoltán, Dr. Kállai József, Reicli Fülöp, Rosenberg 
Ignácz, Dr. Róth Mihály (Málcza), Schreiber Jónás, 
Schvarcz Sándor (Fekésháza), Widder Menyhért 
5—5 K — Deák Jenő, Dr. Glück Samu, Grün
feld Samu (Berettő), Kellner és Taussig (Bécs), 
László Marczell (Bpest), Weinberger Dezső (Ka- 
monya) 4—4K — Freund Simon, Grünwald Hen
rik, Lőw inger Sigm. (Bécs), Srega József, Weisz 
Kálmán (Butka) Weisz Samu (Bánócz) 3—3 K 
Ackerman Gyula, Biicher Rudolf (Bpest), Berger 
Salamon, Berkovics Sándor, Blatt Adolf, Burger 
Béla, Dick Sámuel, Feldman 1. Dávid, Frank Ist
ván (Homonna), Friedman Ármin, Fuchs Lázár, 
Fuchs Márk, id. Goldfinger Bernát, Grünwald 
Zoltán (Laborcszög), Kertész és Gorka (Budapest), 
Kiéin Gyula, Kiéin Menyhért, Landesman Viktor, 
Miskovics József, Dr. Polgár Ernő (S.-A.-Újhelyi, 
Rákosi Zoltán, Reicli Adolf, Reich Mór, Dr. Ro- 
senbaum Vilmos, Rosenblum Samu, Schvarcz. Jenő 
(Homonna), Verespej Istvánná, Weinberger Jenő 
2—2 K — Ferkó János, Kiéin Lipót, Landau Mór, 
Lenorovics Bernát, Rosenberg Emánuel, Weinber
ger Mór 1 — 1 K — Sutter Rezső 10 koronát.

A midőn a mulatságunkon megjelent szép- 
szá mii közönségnek a megjelenésért és a szives 
támogatásért hálás köszönetünket nyilvánítjuk, nem 
mulaszthatjuk el egyúttal azt, hogy kegyes elné
zését kérjük a műsor és szereplők változásáért. 
Mi mindent elkövettünk és minden lehetőt meg
tettünk, semminemű áldozatot nem kíméltünk, 
nem sajnáltunk azért, hogy a közönségnek egy 
kellemes estélyt szerezzünk. Sajnos azonban, hogy 
tőlünk nem függő okok miatt nem sikerült ezt 
abban a keretben megvalósítanunk, amiben Ígér
tük. De azért az utolsó pillanatban is a pótolha- 
tót pótoltuk. Egyben köszönetünket fejezzük ki ifj. 
Bucsinszky Lajosné és Friedman Mihályné úrnők
nek, a kik a pénztári teendőket voltak szívesek el
vállalni. A kereskedelmi bál rendezősége.

Karcolat.
— A tavaszi hajóraj fontos szerepe. —

A múlt héten felszerelt „Argyilius" nevű ha
jómmal már hetek óta bonyolítom le a megakadt 
teher és szernél} forgalmat, ami nem kis dolog, 
tekintve azt, hogy az Andrássy-utca most olyan, 
mint egy nagy folyam, amely a mellékutcákból 
mint beléje torkoló folyócskákból nyeri vizbeli táp

lálékát s hatalmas tömegű és nem egészen tiszta 1 
áradatát nagy hullámokban hömpölygeti a pálya- 1 
udvar fele. Örömmel olvastam tehat a „Felsö- 
Zemplén“-ben, hogy hamarosan segítségül küld 
az állam egy másik, még nagyobb hajol, hogy I 
karöltve igyekezzünk a kedves es bájos tavasz ál
dását. a nagy olvadást lehetőleg ártalmatlanná 
tenni.

A hir valónak bizony ult. Egy esteli őrjáraton, 
amint éppen a Laborc hiújánál raktuk le az And- 
rássy-utról jövő utasainkat, erős tutulást hallunk. 
Kérdem a kormányostól, hogy nem lát-e valami 
hajót, mert ez annak a jelzése. Persze, ő még 
sem hajózható folyamon, sem tengeren nem volt, 
csak nagy hamarosan tettük meg kormányosnak, 
mert itt minden házat és embert ismer, tehát nem 
tudott a kérdésemre felelni. Néhány peri múlva 
már hallható volt az a sajátságos tompa kerepe- 
les és zugás, amelyet a nagy hajók okoznak a vi
zeken. Sőt hallatszott is már a kapitány vagy ve
zénylő parancsnok hangja „Fór ever" „Előre,“ 
azután meg „A moi, a nioi“ „hozzám-hozzám" 
kiáltások, mely utóbbit a házak tetejéről intézték 
a hajó legénységéhez. Még egy-két pillantás, a 
hajó a hídnál, - amely alig volt 5—6 cinre a viz 
íí*^rc. — megáll s megpillantván hajónkat,
üdvlövést ad, amely et mi megfelelően viszonoztunk. 
Ekkor a hajó zenekara rázendíti a „God savé the 
king" angol királyhinmust, mire én is jelt adtam 
a Géza zenésznek, aki meg erre a következő dalt 
intonálta:

1848-ban nem úgy volt,
Mikor még a Kossuth apánk vezér volt... 

Kiáltottam a parancsnoki hidra s figyelni kezdtem 
a hajót. A vezényszó angol, a nóta is. Laborcz- 
szögről meg franciául kérik a segítséget, a mi nó
tánk végeztével meg ők zenditik rá a „Hazadnak 
rendületlenül, légy hive óh magyar"-!. A hajó ol
dalán pedig ékesen ragyogott a „Hungária" név. 
Egész rébus volt elöltem a dolog. Egy szerre, amint 
a hajó a hídnál horgonyt vetett, egv fénve> öltö
zetű főtiszt közeledik hajónkhoz a hídon at. Mely 
hódolattal és tisztelettel fogadom, amikor bemu
tatja magát, hogy „En lezku lovasitott tengerész 
parancsnok, tengeresitett lovas parancsnok, parancs- 
nokositott lovastengerész, ellentengernagy, tenger
ellen nagy, nagytengerelleii vagyok." Meghajtottam 
magamat előtte s szerényen kérdezem, hogy mi a 
parancsa ? Azt mondja, hogy nem tudja, mert zárt 
pecsétes Írása van, amelyet csak akkor szabad 
felbontani, ha Becsből sürgönyt kap. No mon
dom — hiszen akkor nem sokat érünk vele, ad
dig elvihet berniünket az árvíz. Kérdeztem azután, 
hogy miért huzattá az angol királyhinmust s ve
zényelt angolul? Azt mondja hogy azért, mert ő 
az angol szárazföldi haderőnek is ellentenger
nagya volt „Lord admirality of territorialv," de 
mint magyar születésű ember vísszav ág> ott s most 
Belgrád aíól a Dunán, Tiszán, Bodrogon át eve
zett fel a Laboréba, hogy segítségére legy en a la
kosságnak a nagy árvíz veszedelemben.

Örömmel fogadtam lezku nagy tengerellen
nek ezen kijelentését s mondottam, hogy együtt 
segítsünk vízzel borított utcánk lakóinak a nagy ár- 
v izveszedelemben.

Úgy is lett. Ó a hidat felszedetvén, tovább 
evezett a sörgyár felé.

A mint a Kossuth Lajos-utcán végig hajó- 
káztunk s a Petőfi-utca sarkán horgony t vetettünk, 
kellemes látvány tárult szemem elé. Nem láttam 
már óceánt a vasút felé vivő utón. Révedező te
kintettel néztem körül s éppen azon gondolkoz
tam, hogy miért apadt úgy le a viz az Andrássy- 
uton, (csak később adta meg a magyarázatot a 
polgári iskola fizikusa, hogy a langyos eső sok 
helyen felolvasztotta a föld jégpáncélját s így a 
földbe szivárgott a Itó és jégviz) amikor látom 
feltűnni az „lezku" generalissimus nagyhajóját a 
Petőfi-utca túlsó oldalán. Hát Uram Isten, hogy 
néz ki az lezku „Hungáriája," a szép hadihajó ! 
A hajó bordáin sörös üvegek, a hajó után hőm 
pólygő viz pedig tele papirossal, sörgyári részvé
nyekkel, amelyek a felszínen úszkálva, piros szí
nükkel csalogatták a közönséget. De a hajó azért 
haladt rendületlenül. Persze, vize volt elég, mert 
a I Iradek hegy ről lefolyó \ iztömeg egész folyót 
létesített az Andrássy-uttal párhuzamosan a házak 
túlsó oldalán, ahol már egész életmentési kísérle
tek folytak. Ott úsztak a hadihajó előtt a hazak 
pincéjében volt összes házi szükségletek. Csak
ugyan, hamarosan horgonyt is vetett a „Hungária" 
az adóhivatal és csendőrség környékén. Ideje volt, 
hogy megérkezett lezku generális.

Hálásak is voltak ezért. Nagy örömmel néz
ték a mentési kísérleteket s ennek végeztével a 
hajó legénységét fényesen megünnepelték. Ulátták 
mindenféle friss disznósággal, a melyhez a zenét 
„Butélia" kisasszony szolgáltatta.

E közben sürgöny jött lezkunak, rövid, de 
velős: „Zárt parancsát bontsa fel." Megtörtein, 
lezku halott halványan olvasá : „Gyorsan Belg
rád alá. Monitorok útban, csatlakozzék Zimony
ban." lezku ki is adta a parancsot: „Vissza." A 
hajó megfordult s „Ég a kunyhó, ropog a mid" 
harci induló mellett rohant a Bodrog felé.

Én azonban itthon maradok, mert a főur 
kiadta szigorú ukázban, hogy: „Stefi, rulien." Jó. 
De ha a főur elmegy a háborúba, én is kimegyek 
harctéri tudósítónak s a „Felsó-Zeniplén'nek „Harci 
Riadó" címet adunk.

\ddig U jó vjs/ak.n I Steji.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség. —

M. (Helyben). Levele igen súlyos társadalmi 
bajt tár fel, azért közérdekű voltánál fogva e he
lyen felelünk rá. Sajnos, igen szomorú és meg
vetendő tulajdonsága sok férfinak, hogy a kávés 
nénike szerepét játszva, üres fejében nem levéti 
gondolatok üres óraiban sem, nem cselekszik mást, 
mint embertársain rágódik. Nem kell azonban az 
ilyen kérődzéseket komolyan venni. Egvszerűen 
lehetőleg azon körben, ahol az illető ezen kiroha
násait végzi, nevetségessé kell tenni. Ha pedig az 
ilyen erkölcsbiró már túl menne azon a határon, 
amelyen belül még gúnyos mosolylyal leinthető, 
komolyan kérdőre kell vonni. De igyekezzék ezen 
esetben tanukat szerezni, mert az ilyen ember 
egyszerűen letagadja azt. amit állított, segítségére 
leven ebben hasonló gondolkodású barátai is.

löbb levélre a jövő számban.

Felelős szerkesztő : Fóniunkatárs :
Or. KALLAI JÓZSEF. MAKAY ISTVÁN.

ELADÓ HÁZ.
A Kórház-utcában levő újon

nan épült Hazai Mihály 65 neje 
tulajdonát képező négy szoba, 2 
konyha és 2 éléskamrából álló 
ház szabad kézből azonnal eladó. 
Bővebbet a háztulajdonosoknál.

Tavaszi Occasió.
\ an szerencsém mélyen tisztelt vevőimnek 

b. tudomására adni, miszerint arra o törekedvén, 
hogy a t. hölgyek kényelmét szolgálhassam, áru- 

' raktáramat egy ------- — ~~   " ------  1 ~

újabb osztálylyal
11; i n \ < > I > I > i t < > 11; i n 1. ..... ................................. —

Raktáron tartok e tavaszi évadtól kezdődő
iéi; legfinomabb s legelegánsabb kivitelit kosz
tümöket. Princess ruhákat, pongyolákat, 
felső-szoknyákat, selyem-, szövet-, bat- 
tiszt- és gyapot-blousokat. joupon, fehér
nemű. leány- és gyermekruhákat, valamint 
kötényeket es kelengyét dús választékban.

Midőn még arra vagyok bátor a n. é. kö
zönség figyelmét felhívni, hogy e mellett férfi- es 
női-divatcikkeím beszerzésénél is arra törekedtem, 
hogy a legmodernebb és legjobb minőségű áruk
kal lehessek szolgálatára, áruraktáiam szives meg
tekintésére és e cikkekben! esetleges szükségleté
nek beszerzésére tisztelettel meghívom.

A n. é. közönség becses pártfogását kéri 
kiváló tisztelettel

STEINJDL.ER ETELKA 
központi divatáruháza Nagymihály.

Hői- és gyermekkalapok állandó kiállítása.

Van szerencséin a helybeli és vidéki 
mezőgazdák szives tudomására adni, hogy 
egy legújabb szerkezetű ■

arankamentesitö 
gép beszerzése által azon kellemes hely- 

j zetbe jutottam, hogy tisztelt vevőim részére 
igen szép arankamentes eredeti magyar 

lóhere és lucerna maggal, 
úgyszintén más gazdasági és kerti magvak 
kai a legjutátn osabb árak mellett szolgál
hatok.

Saját érdekét szolgálja tehát mindenki, 
a ki versenyképességemről meggyőződik.

Egyúttal szives tudomására hozom 
a n. é. közönségnek, hogy magvak aran
kától való tisztítását is jutányos árban el
vállalom. Tisztelettel

Garfunkel Dávid.



□

Alkalmi bevásárlás!!!
Van szerencsém igen tisztelt vevőim és a n. é. kö

zönség szives tudomására adni, miszerint tekintettel arra, 
hogy üzlethelyiségemet rövid időn belül saját újonnan 
épült hazamba helyezem at, raktáramon lévő összes 
áruimat f. évi március hó 1-től egészen április hét 15-éig 

mélyen leszállított árban 
árusítom. Különösen felhívom a n. é. közönség figyel
mét a nagy menny iségben lévő ~

maradékokra
Mosókretonok, batiszt, angol zephyr, voile delain. 

női- és férfi ruhakelmék, valamint selymek •

W" FEL ÁRBAN
számíttatnak. Tisztelettel

Ftosenbercj Ignácz. I

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság 

az életbiztosit ssal kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e izéiből egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi magát i koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind eletét is biztosítja 15 év elteltével, amikor is az I ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 1 OtK) koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban ntár az első részlet befizetése után elha
lásznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. I la azonban a dijak befizetését lő évelőit beszüntetné. Úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20— l>0 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több l(MM) 1000 koronás téléit Is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg, hogy az ország más hlyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

BLUMBERNÁT
FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ

NAGYAtIHÁCV., Kossuth Lajos u. 44. taz izr. templommal szemben.) 

• Valódi angol gyapjúszövetek © 
nagy választékban.

Készít: magyar, francia, angol és német divat szerint 
úri- és gyermekruhákat, úgy szintén papi, katonai és 
libéria munkákat, lovagló-nadrágokat stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett. Gyors és pontos kiszolgálás.

■ ■
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Jakobovics Ármin ésT estvére 
= első kassai butorminta-terme és bútor áruháza —■ ■ 

Kassán, Fő-utca 39. (saját házában) 
Telefon 171. a székesegyházzal szemben. Telefon 171.

Seszták István
— ------ szücsmester
N ag y m i h á 1 y., Sulyovszky-utca 7. szám.

Van szerencséin a n. é. közönséget tisztelet
tel értesíteni, hogy Newyorkban 15 éven át szer 
zett tapasztalataim érvényesítésével Nagymiliályon 
Sulyovszky-utcza 7. szám alatt egy a mai kor ige 
nyeinek megfelelően berendezett

• szűcs műhelyt •
I nyitottam, a hol minden e szakba vágó munkák 

a legpontosabban készíttetnek.
Mindennemű javítások s átalakítások el

fogadtatnak és azok csinos és finom kiviteléért 
szavatosságot vállalok.

/X n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Seszták István.

Raktáron tartunk mindig legnagyobb választékú készletet szilárdan dolgozott 
bútorokból minden most használt fában és stylben, úgymint: teljes 

háló, ebédlő, uri-szoba e szalonberendezések - 
bőt, luzuo-. fantaaia- és ülőbútorokból, izönyegdivánok. ottománok és 
mindennemű matracokból; úgyszintén elvállalunk mindennemű díszítési és kár
pitos-munkákat i> Továbbá nagy raktárt tartunk szőnyegek és függönyökben. 
3E2alrtá.x előszoba és Icoxijrlia.’berezxd.ezéselcből.

Szolgáljon továbbá a nagyérdemű közönség becses tudomására, hogy a főtisz- 
tisztelvndö papság, tisztikar, magasabb hivatalnokok és magánosok részére, valamint 
teljes menyasszonyi berendezéseket úgy helyben, mint vidéken 

kedvező fizetési feltételek mellett szállítunk. 
KH-X- raktár mindennemű réxbutorokban.

^pecialistóímedemangelbőrbuterefiban
A n. é. közönségnek figyelmébe ajánljuk a most létesített külön osztályt 

tömörfa (m a s s i v) bútorokban, 
amennyiben egy rl. órangu tömörfa tm.nMv) bútorgyárnak kizárólagos kiárusítását 
illetve képviseletét

Abaujtorna-, Zemplén-, Sáros- es Szepesmegyék részére 
átvettük, rv ezen kitűnő gyártmányból jutányos árszabás mellett állandó nagy raktárt 
tartunk Különösen ajánlhat . ez a tömörfabutor szállodák, fürdőhelyek es villák beren
dezésére. Képes árjegyzékkel bérmentve szolgaiunk. - n
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Nyomatott Landeoman B. könyvnyomdájában


