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díjak küldendők : 
Lisdeiman B. könyvnyomdája

GRÓF HADIK-BARKÓCZY ENDRE.

Képviselőjelöltünk Gróf Hadik- 
Barkóozy Endre arciképét mutajuk be 
jelen számunkban t. olvasóinknak. Az ö lo
bogóját van hivatva kerületünk győzelemre 
juttatni, azon lobogót, melyre ezeréves al
kotmányunk sérthetetlen megvédése van ki
írva.

Hadik Endre gróf a közéletben régibb 
idő óta szerepel és mindig a szabadéivtlség 
igaz bajnoka volt; úgy a főrendi, mint az 
alsó házban azon csoport közé tartozott, a 
melynek jelszava volt a kiegyezési törvény

TARCZA.
Ólomöntés.

Irta: Tt'RR A. VIKTOR.
Három gyönyörű virágszál! Három gyö- 

györü szép leány 1
Piros, gömbölyű, szőke, kékszemű az egyik, 

magas, karcsú, gesztenye-barna, hamiskás a 
másik, se nem barna, se nem szőke, de a leg
szebb és legcsintalanabb a harmadik.

Az első Laura, a második Almira, Haj
nalkának hívják a harmadikat. Van nekik egy 
ritka, kedves jó mamájuk, nagyon jó papájuk 
és negyvenezer forint értékű vagyonkájuk.

Laura a legújabb szakácskönyv legutolsó 
füzetét épp most olvasta keresztül, amint bál 
ez egy 19 éves szép lányhoz illik is. Almira? 
Ah, ő már komoly leány, noha még csak 17 
tavasz derűje mosolyog reá. Elolvasta úgy a 
hazai, mint a külföldi jelesebb Írók összes mü
veit, a költeményekért rajong, sőt olykor-olykor 
maga is versel, még pedig, ami a fődolog, si
kerültén. A szebb és jobb költeményeket kí
vülről tutija és a hol s mikor kell, pompásan 
alkalmazza. Szóval szellemdns, müveit hölgy. 
Végigfutja minden reggel az érkező lapokat és 
rendesen a •Hymen« hírek kötik le első sor
ban figyelmét

Az mdonságok, vidék slb. egyelőre nem 
érdeklik őt, hiszen ép most olvassa azt a re
gényt, melyben ^szerelmes ifjú feltárja szivé
nek lángoló érzelmeit az imádott lába előtt.< 
Kiváncsi, vájjon mikor lesz a lakodalom. Holló 
leányka I

Hajnalka, vagy mint nevezik, »szép Aurora* 

keretein belül hazánk fejlődését előbbre | 
vinni, úgy azonban, hogy az ország önálló
sága minden vonalon kidomborodjék és an
nak nemzeti jellege megőriztessék.

A hatalom után sohasem vágyott. Több 
Ízben ajánlották tel neki az Őfelsége sze
mélye körüli miniszteri tárczát, a fiumei 
kormányzóságot, a melyeket azonban nem 
vállalt el, mert mint közkatona óhajtja a 
parlamentben hazáját szolgálni.

Kerületünket a múlt ciklus alatt is 
képviselte és ismerve a viszonyokat, egész 
határozottsággal állíthatjuk, hogy zászlója 
ezúttal is győzelmesen fog kikerülni a vá
lasztási harczból.

Választás előtt.
Az ország népe a napokban dönteni 

fog sorsa felett. Herkulesként áll a válasz
úton, s a kortesek hadát látva, nem tudja 
kinek higyjen, merre menjen. Az egyik Ígér 
neki anyagi előnyöket: trafikot, korcsmát, 
vagy legalább is busás fuvardíjakat, a má
sik a nemzet dicsőséges múltjából merített 
példákkal buzdítja a választókat, hogy ne 
engedje magát az anyagi előnyök által el- 
csábittatni, mert első a haza boldogsága, 
s abban megtalálja a maga.javát az egyes 
ember is.

Sokan azonban nem hallgatnak egyik 
kortesre sem. Ők arra a nagyon kényel
mes álláspontra helyezkednek, hogy egy 
szavazat úgy se nyom sokat a latba. Ebbe 

| a csoportba tartoznak azok is, akik anyagi

nagyon szeszélyes, ami bizony nem ritkaság 
16 éves elkényeztetett, becézett leánykáknál, 
azt is mondják, hogy nincs szive. Hideg, mint 
a jég, amit rendesen ráfognak olyan leányokra, 
akik nem kezdenek szerelmeskedni 11 éves 
korukban. Nem szereli az üres regényeket és 
holmi Titán Laci-féle költeményeket. Ha Al
mira el akarja előtte szavalni egy-egy •aranyos* 
költeményét, bedugja fülét; a konyhába csak 
akkor megy, ha csokoládé kokkot vagy hab
csókot kell készítenie (ezt ő mesterségileg érti.) 
Ki nem állhatja, ha a fiatal emberek bókolnak 
neki, kacag, ha epekednek s sóhajtoznak mel
lette és boszankodik, hogy őt még nem tartják 
nagy leánynak.

Hanem azért mindhárman csókolni való 
teremtések, földi angyalkák. Ebben egyetért az 
arany fiatalság is. En tavaly utoljára láttam 
őket, mint leányokat. Hogyan? Ha ugv tetszik, 
elmondhatom.

• Szívesen látjuk karácsonyra* — ez ál
lott Laura, Almira és Hajnalka, a három grácia 
papájának névjegyén. Ez nekem elég volt. Utaz
tam hozzájuk. Jói mulattunk, sokat nevettünk, 
még többet táncoltunk és rettenetes sok diót 
fogyasztottunk. A diót mézzel nagy on szeretem. 
Ezt megtudta Laura, megsúgta Almirának, ez 
pedig közölte Hajnalkával. Soha életemben 
annyi mézet nem ettem. Azok az aranyos le
ánykák a szó teljes értelmében megédesítették 
életemet. Még most is nyalogatom a számat, 
ha visszagondolok. Muszáj volt, ez pedig nagy ur.

A mama meg a papa csóválták a fejüket, 
Aladár gyerek úgy tett, mintha neki a méz 
egv kicsit keserű lenne. Hvgvne! Az ő Almi
ról* adja a tenyerén (l. i. tányéron) másnak 
(t. i. nekem) az "édes lépes mézet! Tantalusi 
kínok lehetnek egy tiszteletbeli szolgabiróra, 

készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Régi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.

*** Műterem: Nagymihály. Rákócxi-utcza.

előnyeiket nem merik feláldozni meggyő
ződésük szabadságának, de az anyagi java
kat sem tartják elég nagynak arra, hogy 
meggyőződésüket megtagadják.

Bármi legyen azonban az oka annak, 
ha egy választó nem szavaz, ez az állás
pont lehet kényelmes, lehet apportunus, de 
sohasem férfias, mert aki e felfogásnak hó
dol, nem emelkedik arra a magaslatra, a 
melyből tisztán láthatja felelősségének nagy
ságát. Igenis, a választó felelőssége rend
kívüli nagy akkor, midőn a bizottság elé 
lépve kimondja annak nevét, akit elvei le
téteményesül elismer, midőn kimondja ez
zel a kritikát egy kormányzati tény, vagy 
egy egész rendszer fölött.

Súlyosbítja ezt a felelősséget az, hogy 
nálunk a választók száma aránylag igen 
csekély.

Nagy tömege a népnek, sőt az értel
miségnek is a törvény tökéletlenségénél 
fogva ki van zárva a szent jog gyakorlá
sából, de a liszták összeállításánál is a ha
tóságok még ma sem járnak el azzal a 
skrupulozitással, melyet az ügy kiváló fon
tossága megkíván. rMinden 15—20 emberre 
jut átlag egy választó, minden választó te
hát 20 ember helyett beszél, s 20 ember 
helyett viseli is a vélemény nyilvánulás fe
lelősségét.

S ami legsulyosabbá teszi a felelőssé
get, az a szavazás nyilvánossága. Könnyen 
beszélnek Svájczban és Belgiumban tiszta 
választásokról és a választók felelősségéről.

Ezekben az országokban a szavazás

akinek ugyan igen komoly szándékai vannak 
a jelenben is, de házasodni csak a messze jö
vőben bir, mikor t. i. valóságos szolgabiró lesz 
belőle. Egyelőre tehát csak készül házasodni. 
Sok lépes méz elfogy addig! Megszántuk. Laura 
és Hajnalka kisasszonyokkal elkezdtünk prefe- 
ráncozni. Velünk tartott Tölgyesy Mátyás báró 
is, aki Laura kisasszony fekete szemeibe egész 
a megházasodás, illetve a megnősűlésig szerel
mes volt.

A preferáncot csakhamar abban hagytuk; 
mert hát unalmas dolognak tartottuk, három 
olyan kedves angyal körében a pik-ásszal meg 
a filkóval bíbelődni. Laura kezdte: Tudjátok 
mit .’ Öntsünk ólmot. Egyhangúlag elfogadtatott.

Ah, mily aranyos, csókolni való volt az 
a három életvidor leányka ott a lobogó tűz 
lángjánál, amint a sustorgó, forró ólmot a hi
deg vizbe öntötték. Elragadó, igazi tavaszi kép I 
Mig künn zordonan fütyül a szél, rázza az aj
tót és ablaktáblákat, addig itt benn mily nagy 
forróság van a keblekben. Hm! Mi volt az 
ólom forrósága a mi keblünk tüzéhez!

— No, most már ne bolondozzatok lányok 
— int bennünket Hajnalka. — Éppen üti a 
tizenkettőt. Szaporán az ólmot! Az ólomöntés 
oly általános karácsonyi szokás, melyet min
denki ismer. Az eljárás nagyon könnyű és egy
szerű. A forró ólmot hirtelen beöntjük egy hi
deg vízzel telt edénybe, a többi azután az 
ólom dolga. Egy kicsit sistereg, megkeménye
dik és bizonyos formát kap. Ebből a formából 
azután egv kissé élénk fantáziával ki lehet a 
jövendőket találni.

— No maga báró szépei öntött — ma
gyarázza Laura az ólomról a fiatalembernek. 
Persze, ez a huh, itt ennek az izének a tetején

Deák Jenő fogtechnikus
Lapunk mai ■zárna 4 oldalra t«xj«d.



titkos, nem tudja meg a választó nyilatko
zatát senki, vagy legalább az, akinek mód
jában volna rá pressziót gyakorolni, — vé
leményét tehát szabadon nyilváníthatja. Ná
lunk pld. az államhivatalnokok legnagyobb 
részét, az a félelem tartja vissza a szava
zástól, hogy a fellebbvalóiknak nem tetsző 
politikai véleménynyilvánítás előmenetelü
ket, boldogulásukat teszi tönkre. 'Falán ez 
az egyetlen indok, mely elnézésre számot 
tarthat, bár helyeslésre ez sem. De holmi 
apró ringy-rongy anyagi érdekből meg
győződésünket meghamisítani vagy eltitkolni 
sem nem férfias, sem nem hazafias dolog.

Gondoljuk meg ezeket mindnyájan, s 
a nagy napon tiszta lelkiismerettel s emelt 
fővel mondjuk ki meggyőződésünket!

Választási mozgalmak.
Városunkban a képviselőválasztás f. hó 

26-án, csütörtökön fog lefolyni. A választási 
elnök Füzesséry Tamás, küldöttségi elnökök 
S z k u r k a y I.énárd és D u d i t s János lesznek. 
A választás színhelye és sorrendje falragaszok 
utján fog köztudomásra jutni.

Mindkét párt óriási erőfeszitéseket tesz 
győzelme érdekében és bár Demkó várakozás 
ellenére sok Ilivel tudott összetoborozni és igv 
erős küzdelemre van kilátás, a Iladik-párt a 
győzelem biztos tudatával néz a nagy dátum elé.

A szenvedély lobbot vetett a lelkekben, 
s ennek nyomát találjuk széliében a városban, 
sőt a falvakban is. A két párt valóságos plakát 
és zászlóháborut folytat, sőt még a gyermekek 
is kifejezést adnak az egyik vagy másik jelölt 
iránt érzett rokonszenvüknek a ruhájukra tű
zött és a jelöltek valamelyikét ábrázoló me- 
dailionokkal. Konstatáljuk, hogy az utca han
gulata Hadiknak kedvez, bár elég sörön hall
hatjuk az >éljen Demkó« kiáltást is.

Hadik gróf 18-án, szerdán érkezett váro
sunkba. Ez alkalomból pártja kitöntetően lel
kes fogadtatásban részesítette. Valóságos ko
csitábor indult az állomáshoz, hogy impozán
san fogadják képviselőjelöltjüket. Hadik gróf 
konferálván pártjának vezéreivel, még az es
teli vonattal elutazott.

A Hadik-párt ünnepi hangulatát egy saj
nálatos, kellemetlen incidens zavarta meg. Éret
len suhancokból és gyerkőcökből álló csőcse
lék beverte az ellenpártiak ablakait és össze
tördelte zászlóikat. A végrehajtó-bizottságtól 
fel vagyunk hatalmazva annak a kijelentésére, 

mit jelentene mást, minthogv magából pap 
lesz! Ha-ha-ha.

A fiatal papjelölt a beszélő szemeibe néz 
és olyan jót nevetnek. — Te belőled meg apáca 
lesz — mondják Laura kisasszonynak.

— Én Álruhára tekintek és látom, hogy 
ő Aladárra nézett. Elpirult mindkettő! Lássuk 
mit önt Almira. Almirából Tyüli! Alighanem 
nagy asszony, legalább is főispánné lesz. A le
ányka mosolygott és ismételten ugv vettem 
észre, Aladárra tekintett . . .

Hajnalka mit öntött? Nini! Ez egv kar
dos ember. Isten bizony, katona lesz az ura! 
Az ám, ha a báró úrból generális és nem pap 
lenne — jegyzi meg a hamis Almira.

— Hát belőlem mi lesz ? — kérdi Nepo- 
niuky Aladár a tiszteletbeli segédszolgabiró. 
— Az ám — és fogta Almira, amilyen gyorsan 
csak kitellett kis kacsójától, a forró ólmot és 
zsupsz a vízbe — de nagyon kis Inja volt, hogv 
az én újdonatúj G-rokoni oldalzsebébe nem 
szalasztotta, ha történetesen a földre nem ön- 
tődik.

Hát ez mi volt ? Semmi — inondá Nepo- 
muki Aladár, csak egy kis zavar és sokat ki
fejező inosólvlyal nézett engem és Almiról vé
gig. — Nos hát akkor abból is semmi lesz, a 
mit maga most gondol vagy gondolt — mondja 
Almira kisasszony.

— Ezt jelenti a földre pottyant ólom ? — 
kérdé Aladár . . . Ezt!

Azóta egy év mullott el. A jóslat az ólom
öntéskor igazat mondott, de holmi csekély kis 
módosulással.

Tölgyessy Mátyás báró, miután előbb még 
vagy. 50 ezer ’forintöcskát örökölt egv szerelő 
nagynénijétől, aki szives volt meghalni, fogta

| hogy ezzel az esettel a Hadik-párt semminemű 
közösséget nem vállal és hogy efölött sajnál
kozásának ad kifejezést.

A Demkó-párt 20-án pénteken délelőtt 
11 órakor értekezletet tart, melyen dr. Demkó 
Kálmán elmondja programmbeszédjét. Az eset
leges zavarok elhárítása céljából megtörtént 
minden intézkedés. A rend fölött kellő számú 
csendőrség fog felügyelni, a választást megelő
zőleg pedig egy század huszárságot és egv szá
zad gyalogságot fognak idevezényelni, hogy a 
feltüzelt szenvedélyeket féken tartsák és az 
izgalmat korlátok közé szorítsák.

Lapunk legközelebbi számában már kö
zölni fogjuk az érdekes választás lefolyását és 
eredményét.

VEGYES HÍREK.
Krónika.

A harc előre veti árnyékát. 
Kortes-szivekben dúl sötét bora . . . 
Összehordanak egeret békát 
S vígan folyik a kortes háború. 
Békés időkben no megjárja még: 
Az kiabálgat, kinek — háza ég, 
Mostan azonban e szabály sem áll: 
Versengve mindkét tábor kiabál . . .

Kortesnótákat dudolgat a nép. 
Csata hevében elnézünk mindent, 
A lelkesedés ha — tilosba lép : 
Csak ezektől ments meg, Uram, minket! 
Berkedben, hol rég Apollo zengett, 
Most korlessereg sarkantyut penget 
S uj üstökösök, kik körülállták : 
Szegény Olympus! kompromittáltak! . . .

Ide oda száll a pettyhüdt kedély, 
Mint sima tavon a fürge ladik, 
Majd megmozdul a lázas szenvedély 
S ezer torokból kél: éljen Hadik! 
Az ellentábor sem hagyja jussát . . . 
S mig ketten vívják a szörnyű tusát, 
A jó nép lesi, mint esőt a sás: 
Mikor lesz megint — egy uj választás?! ...

-------- A. D.
— A szobréinczi kerületben gróf Sztáray 

Sándornak ellenjelöltje vau. Gelsei Gattman Izidor 
karcsavai nagybirtokos szabadelvű párti program
mal lépett fel és ennek folytán Szobránczon is 
megindult a választási mozgalom. Gutlmannak is 
van szép pártja, azonban Sztáray megválasztatása 
biztosítva vau.

— MeggebizottsAgi tagok választása. 
A vármegye területén a törvényhatósági bizottsá-

magát és megházasodott Elvett egy bájakban 
nem igen, de földi javakban annál" gazdagabb 
német grófnőt. A báró ur ez idő szerint tér
dein hintázza már a kis trónörököst s igv ha 
nem is pap, de legalább papa lett belőle. Csak 
egy betű a külömbség.

Hajnalka neje lett egy megyei főjegyző
nek, aki magyar díszruhában, kardosán, nagyon 
jól fest ünnepélyek alkalmával. Hajnalkának 
ilyenkor mindig eszébe jut az ólomöntés, amely 
neki kardos embert mutatott. Különben nagyon 
szeretik egymást, akár karddal, akár anélkül.

Nyáron át egy huszárszázad tartott pár 
napi pihenést a kis városban, amely alkalom
kor egy fess főhadnagy meglátott egv aranyos 
főt egy ablaknál. Meglátta, megszerette s el is 
vette ezt az aranyos fej birtokosát, aki pedig 
Laura kisasszony volt. A főhadnagy neve Ta- 
ládkv Xavér gazdag földbirtokos.

— le — mondja Laura a boldogságban 
úszó férjének — nekem azt jövendölték, hogv 
apáca leszek.

— Ha én papnak születtem volna, nem 
bánnám — monda a boldog férj, egy evikki- 
puszit nyomva azokra a vérpiros ajkakra. Igv 
azonban lettél anyáca!

Hát Almira ! Bizony az az én kedves kis 
feleségem lett, aki épp "most süti a kalácsot. 
Miután pedig én nem akarok megállni a mi
niszterségig, hát meglehet, hogy belőle csak
ugyan nagyasszony válik.

Hát Nepomuky Aladár?
Elbusulla magát s bujában fölcsapott hon- 

yruhiek és most m. kir. főhadnagy, ami bizony

gi tagok választása febr. hó 15-én fog megejtelni. 
A választási bizottságok elnökei is ki vannak már 
nevezve.

— A nagymihályi függetlenségi párt 
Gróf Hadik Barkóczy Endre megválasztatása érde
kében a következő felhívást bocsájtotta ki :

Polgártársak !
Az alkotmány ellen elkövetett novemb. 18-iki 

merényletet nyomban követto a másik törvényte
lenség, az országgyűlésnek kölségvetésen kívüli 
állapotban történt feloszlatása.

Benne vagyunk tehát a választási küzdelem
ben ; belevitt a kormánynak erőszakos, jogtipró 
eljárása. Most dől el hát győz e az erőszak az 
igazság felett. Most dől el, hogy vájjon Ausztria 
bérencei, vagy a magyar nemzet akarata legyeire 
ur a Hazában. *

Sorakozzunk pártkülönbség nélkül e nemzet
ellenes kormány megbuktatására, mert a kik vé
gig gázolni merészkedtek évezredes alkotmányunk 
alaptörvényein, azoktól jót nőm várhatunk.

Szövetségre léptek a nemzet vezérei s akik 
eddig szemben állottak egymással : Kossuth Fe 
rencz, Apponyi Albert, Audrássy Gyula, Bánrty 
Dezső egy táborban vannak.

Kövessük mi is az ö példaadásukat, mert 
mikor legszentebb kincsünk, alkotmányunk forog 
veszedelemben, meg kell hogy szűnjön közöttüuk 
minden pártoskodás s csak egy cél szabad, hogy 
szemünk előtt lebegjen, megvédeni azt az alkot
mányt, melyet évszázadok véres küzdelmei árán 
szereztünk.

Ennek a szent célnak szolgálatába szegődött 
kerületünk képviselőjelöltje, Hadik Barkóczy Endre 
gróf és ezért képezi hazafias kötelességünket, hogy 
őt e cél megvalósításában támogassuk. És hogy 
ezzel csakugyan hazafias dolgot cselekszünk, erről 
biztosit bennünket a magyar nemzet Atyja nagy
fiúnak Kossuth Ferencinek pártunk aleluökéhez in
tézett levele, melyet következőkben szó szerint 
közlünk :

„Igen tisztelt Alelnök úr! Távirati és le
vélbeli kérdésére közlöm a „Szövetkezett Ellen
zék" nek azon határozatát, bogy minden párt 
megtartja mostani kerületeit és bogy ebben egy
mást teljes erővel támogatja.

Ennélfogva a nagymihályi kerületben is 
alkalmazza ezt a megegyezést a „Szövetkezett 
Ellenzék" s ennek folytán felszólítom független
ségi párthiveimet, hogy Hadik Endre gróf je
löltségét elveink fenntartása mellett támogassák 
és megválasztatására ez alkalommal közremű
ködjenek. “

Hazafias üdvözlettel
igaz hive 

Kossuth Ferenc* s. k.
Föl tehát a harcra Polgártársak 1 Lelkesítsen 

bennünket a küzdelemben az a tudat, hogy olyan 
eszméért küzdünk, melynek zászlaját Kossuth Fe 
rencz lobogtatja kezeiben.

Éljen Gróf Hadik Barkóczy Endre!

A nagymihályi függetlenségi párt.

— Mén-vizsgálat. Folyó hó 16 án tarta
tott meg Nagymíhályban a magán mén vizsgálat; 
s bogy már kisgazdák is kedvvel foglalkoznak a 
tenyész anyag nevelésével, bizonysága ennek az, 
hogy vizsgálathoz 13 drb mén vezettetett elő, me
lyek közül a bizottság 7 darabot alkalmasnak ta
lált. A bizottság Bajusz Andor főszolgabiró elnök 
lete alatt vezette a vizsgálatot, a kiküldött tiszt 
Harass Rezső főhadnagy volt Turjaremetéről.

— A villamos világítás ügye mindinkább 
előre halad. E napokban kötötte meg Landesman 
Vilmos vállalkozó Siemens és Balske céggel a be
rendezésre vonatkozó szerződést. A munkálatok 
május havában fognak megkezdődni.

— A Kossuth-utcai levezető Árok te
rület eladása. Nagymihály város képviselőtes 
tülete a mai napon a községházán megtartott nyil
vános árverésen eladta a kassa—jablonicai állam 
út mentén fekvő és a csatornázási tervek folytán 
most már eddigi céljaira feleslegessé vált belviz 
levezető csatornát. Igen sokan vettek részt az ár
verésen és Orosz Ignácz a szomszéd telek tulaj
donosa 3000 koronáért szerezte meg az árverés 
alá került helyet, amely belsőségéhez lesz csatolva.



— felolvasás. A múlt vasárnapi felolva
sás is nagyon látogatott volt. A hallgató közönség 
gyönyörrel s élvezettel kísértő dr. Chudov.zky Mór 
urnák az .egészségről* népszerű módon tartott elő
adását. Az emberiség ezen közkincséröl kevesek 
töl ismert fontos tudnivalókhoz jutottunk, midőn a 
felolvasó igaz s mindennapi tényekkel és számok
kal kimutatta elöltünk, hogy az egészségben rej
lik a nemzetek igazi ereje, s hogy az egészség a 
nemzet vagyonosodásának és jólétének az alapköve. 
Majd áttért városunk fekvésére és azt földrajzi, 
földtani és éghajlati tekintetben ismertetve s ezek 
nek rajtunk kívül eső hatásait egyenes kapcsolatba 
hozta az „egészség" gyarapodásával, avagy apa
dásával. Részletesen taglalta a város köztisztasági, 
építkezési és lakásbeli viszonyait, melyekben az 
egészség megóvását illetőleg nagyon sok megszív
lelni való dolgot hozott elő. Ugyancsak sok tanul
ságos és gyakorlásra méltó dolgot mondott a la
kóház és környékének berendezéséről s tisztán tar
tásáról ; a táplálkozás mikéntjéről és a ruházko
dásról is. Előadás végeztével a hálás közönség 
tapssal és éljenzéssel jutalmazta az előadó fáradó 
zását. — A város nagyérdemű közönsége értesít- 
telik, hogy a jövő vasárnapi felolvasás elmarad ; s 
igy ennek további folytatása a következő második 
vasárnapra, vagyis január hó 29 re tűzetik ki.

— A sárospataki m. kir. állami ta- 
nltóképezde ifjúsága 1905. február hó 4 én a 
„Zene Alap" javára az intézet termeiben hang 
versenynyel egybekötött táncostélyt rendez.

— Vásár áthelyezés. Gálszécs községbeu 
a f. évi január 18. és 19 éré eső országos vásár 
január hó 25. és 26 án fog megtartatni.

— A ház- és telektulajdonosok figyel
mébe. Ertesittetnek mindazon ház és telektulaj 
donosok, kiknek háza, illetve telke előtt aszfalt 
járda létesittetett, hogy azon esetre, ha a reájuk 
eső járda létesítési hozzájárulást f. évi január hó 
25 ik napjáig egyszerre lefizetik, 5% árenged 
menyben részesittetnek. Közs. ilöljáróidíj.

— Sóegyleti bál. A nöegyleti bál elé élénk 
érdeklődéssel néz városunknak és vidékének in
telligenciája. És méltán ! Az izléseseu összeállított 
gazdag programra bizonyára ki fogja elégiteni az 
igényeket. Értesülésünk szerint a rendezőség egy 
uj ponttal gazdagította a programmot, melyet a 
jövő héten szétküldendö meghívók fognak elárulni. 
Addig is lázas kiváncsiság nyilvánul a fényes es 
tély iránt. Úgy tudjuk, hogy a környékről is szá
mosán fognak megjeleuni.

— Értesítés. A nagymihályi iparosok és 
kereskedők értesittetnek, hogy a f. hó 22 ik nap
jára az iparbatósági raegbizotlak megválasztása 
céljából kitűzött gyűlés a járási föszolgabiróság ál
tal 1905. évi január hó 29 ik napjának d. u. 3 
órájára halasztatott el. A választás a községháza 
tanácstermében fog megtartatni.

— Szüléi gondatlanság áldozata. A 
fél éves Ondiéin Jánost szülei Hunionnál! a laka 
r> ktűzhely párkányára tették aludni és midőn a 
gyermek felébredi s egyet mozdult, a takaréklüz 
bolyén egy edényben levő forró vízbe esett. Az 
ártatlan teremtés az égési sebekben elhalt.

-- Megfagyott menyasszony Az el 
múlt rettenetes hideg napok egyikén Hosztovicá- 
ró) Pcsolinára a jegyzőhöz igyekezett egy boldog 
menyasszony édes apjával együtt, bogy az eskü 
vajét hirdesse. A borzasztó hideg azrnban tagjai 
kát megdermesztettti s összeestek az utón. Egy 

x arru igyekező szekeres mindkettőt szekerére emelte 
és a faluba szállította, a szegény menyasszonyi 
azonban már nem lehetett életre kelteni. Az apát 
még sikerült feléleszteni, azonban oly sjlyos beteg, 
hogy életben maradásához alig van remény.

— Uj csomagolású sslvarkák. A do 
hányjövedéki igazgatóság néhány hét óta a szultán 
szivarkákal ötösével, kis csomagok bán bocsátotta 
forgalomba s ez az uj rendszer, amely higiénikus 
szempontból nagyfontosságu és a dohány minősé 
gére is kihat, rendkívül emelte a fogyasztást. Az 
igazgatóság most azzal a tervvel foglalkozik, h 'gy 
a többi szivarka nemeket ugyanígy hozza torga 
lomba, amint azt a külföldön már régen niegho 
uosilották. Ezzel számos fertőzésnek lehetne elejét 
venni, mely a kiszolgáló személyzet, mint a vevő- 
közöuség révéu terjed a szivarkak íogdosása által.

— Törvényhatósági építkezések is a 
magyar Ipar. A belügyminiszter rendeletet in
tézett a törvény hatóságokhoz, amelynek célja a 
törvényhatósági építkezéseknél a magyar ipar le 
hetö biztosítása. A körrendelet körülményesen 
megszabja azokat a feltételeket, amelyeket a tör
vényhatóságnak a vállalkozókkal kötendő szerző 
désekuél szem előtt kell tartaniok. A rendelet 5 ik 
szakasza pedig meghagyja, hogy az építkezésük
nél a vállalkozóknak csakis oly anyagot szabad 
külföldről beszerezniük, amelyet Magyarországon 
egyáltalán nem gyártanak.

„Magyarország.* A magyarsajtót valóság 
gal reformálta a „Magyarország*, amely megváló 
sitotta azt, amit mindaddig lehetetlenségnek Ítélt 
minden szakértő. Megrögziteni az eseményeket 
születésük pillanatában, s azonnal szolgálni vele a 
nagyközönségnek. Ez a „ Magyarország* óriási 
sikerének egyik titka, a másik törhetetlen hűség 
a zászlóhoz, a magyarság szent ügyéhez, a magyar 
alkotmányhoz, a melyet mindig szolgált. ítéletében 
komoly, iránya mindig hazafias, igazágérzete meg- 
vesztegethetlen. Magvar lélekkel, magyar szívvel 
van megírva minden sora, amint nem is lehet 
másként hisz a magyar eszmék olyan tűrhetetlen 
erejű hirdetője áll élén, mint Holló Lajos a lap 
főszerkesztője és politikai vezércikk Írója, a magyar 
publiczisztika dicsősége Bariba Miklós. E két 
kimagasló alak körül csoportosulnak a magyar 
publiczisztika jelesei. Rendes politikai czikk írói 
a lapnak báró Kaas Ivor és Lovászy Márton fele 
lős szerkesztő. A „Magyarország" az egyetlen napi 
lap, amely a maga teljességében már korra reggel 
az ország távoli részeiben közli az országgyűlési 
tárgyalásokat és az összes napi eseményeket. 
Gondoskodik a szépirodalomról is s az eredeti 
tárczán ídül mindennap közöl egy fordított novellát 
s regényt. A szépirodalmi részben nem hajszol 
semmi modern léha irányzatot, hanem mindig az 
abszolút szépet keresi. A külfo d legelőkelőbb Írói 
tói közöl novellákat, mig eredeti tárczáit a leg
kiválóbb magyar irók Írják. A „Magyarország- 
ezen okokból vált a magyar társadalom legkedvel* 
lapjává. Finom Ízlés, becsületes egyenesség, lángoló 
hazafiság, ez a „Magyarország* iránya a melylyei 
meghódította a közönséget és a melylyei kivívta 
azt, hogy’ a magyarság ügyének zászló vivője lett. 
A „Magyarország* hoz a nagy közönség bátran 
fordulhat bizalmával, mert abban senki csalódni 
nem fog.

Tudnivalók a képviselőválasztásokra, 
A választási törvény ismeretébe a kúriai bírás, 
kodásból vett magyarázatokkal. Ily címen valóban 
hézagpótló s a választások közeledtével a lég 
nagyobb mértékben aktuális könyv jelent meg Sáfár 
László tollából a Pallas kiadásában. Az uj válász- 
tási törvény a megtámadott képviselőválasztások 
felett való bíráskodást tudvalevőleg a m. kir. 
Kúriára bízta s ezzel legfőbb bíróságunk lett 
illetékes magyarázója a választások tisztaságát és 
szabadságát biztosítani akaró uj törvénynek. A 
képviselőválasztások közeledésével igy égető szük
ségnek tesz elegeit a Pallas, amikor oly művet 
ad ki, amely nemcsak a választások által közvet 
• énül érdekelteket: a jelölteket, pártvezérekeket, 
választási elnököket, hatósági közegeket, hanem 
egyáltalában az egész közönséget is népszeiü 
formába tájékoztatja arról, hogy mikép magyarázza 
a Kúria a választási törvény. Nélkülözhetetlen 
kézikönyve lesz ez a jelöltnek, a pártvezérnek, a 
kortesnek, a bizalmi férfinak, községi jegyzőknek 
s általában mindenkinek, a ki a képviselőválasz 
tásba befoly. A vastag, 8 Ívből álló füzet ára 
fűzve 2 korona, kötve 2 korona 50 fillér és meg 
rendelhető a Pallas könyvkiadóhiva’alában (Buda
pest, V., Honvéd utca 10.) de minden könyv 
kereskedésben is.

— „Millennium"-telep Nagy ősz. Egy 
gazdasági ág sem fizet úgy, mint a szőlömivelés. 
Az állami felügyelet és állami segélylyel létesített 
„Millennium“ telep a legmegbízhatóbb ojtvány be
szerzési forrás ; ezen ojtvány ma a legnagyobb és 
legüzemképesebb az országban. Ezen mintatelep 
Buding Károly tulajdonos szakavatott vezetése 
mellett az ország legjobb szervezetű szőlőtelepévé 
fejlődött.

Uj sugár. — A Röngten sugarak után 
most egy uj sugár feltalálásáról van szó, amely 
lázas izgatottságba hozza a kedélyeket és amely 
boldogsággal árasztja el az emberiséget. Az uj 
sugarak hatása az emberekre valóban csodálatos 
hatású. Azok, akiket e sugarak érintenek, egyszerre 
elégedettek és vidámak lesznek, bármily helyzet 
bon és kórühnéoyek között legyenek is. Lelkűk 
bánatja megszűnik, szivükbe szeretet költözik és 
ajkukon akaratlanul is mosoly fakad. Ahová ezek 
a csodálatos sugarak érkeznek, ott a köny meg 
szárad, a fájdalom elsimul és nevetés halalszik. Az 
uj sugarak, amint az ina már egész bizonyosság 
gal megállapítható és kétségbe egyáltalán nem von 
ható, a Mátyás Diák ból áradnak ki, még pedig 
állandóan. A Mátyás Diák szövege és rajzai folv 
tónusán szórják ki magukból eme leikot és szivet 
vidító sugarakut és szép Magyarországot derűvel 

árasztják el. A Mátyás Diák, mely e sugaraknak 
kiapadhatatlan forrása, a legnagyobb, legelterjed
tebb és a legjobb magyar élclap és immár tizen* 
nyolcadik évfolyamába lép. A Mátyás Diákot — 
amelynek kiadóhivatala Budapesten, Sarkantyú* - 
utca 3. szám alatt van és amelyből bárkinek 
készségesen küldenek mutatványszámot — Murai 
Károly szerkeszti s a Wodianer F. és Fia cég adja 
ki. Előfizetési ára negyedérve 3 korona.

— 27 év nagy idő egy lap életében. A 
P.-sti Hírlap a hazánkban kétségtelenül legelter
jedtebb napilap most lép immár 27 ik évfolya
mába. E hosszú idő alatt valóban oly mély gyö 
keret vert a magyar olvasóközönség szivében, 
hogy arra szinte nincs is példa az országban. Pe
dig nincs benne semmi csodálni való. Hiszen a 
Pesti Hírlapot mindenki olvassa, — az is, aki nem 
ért egyet a politikával ; minden időkben imponált 
olvasóközönségének függetlenségével, őszinte szó
kimondásával. meggyőződésének fel- és lefelé bá
tor hirdetésével. Ebben rejlik népszerűségének titka. 
Amihez járul az olvasóközönség szempontjából való 
másik nagy előnye, hogy legtöbb és legváltozato
sabb tartalommal jelenik meg napról-napra, va
sárnapi és ünnepi számai egész kötetek, előfizetői* 
nek díszes képes naptárt ad karácsonyi ajándékul. 
Specialitásai is vannak a Pesti Hírlapnak, melyek 
minden más napilap fölé helyezik : minden nap 
közöl eredeti és külföldi tárcát, humoros cikkeket 
(Kis komédiák). Esti levelet aktuális kérdésekről 
a kitűnő iró és bölcselő Tóth Béla tollából. Szín
ház és vegyes rovata a loggazdagabb. A Pesti 
Hírlap előfizetési ára egy hóra csak 2 K 40 fill. 
és az a kiadóhivatalba cimzendő: Budapest, V. 
Váci körút 78. honnan mutatványszámokat is le
het kérni.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai JÓSSef.
Főni unka társ : Aczél Dezső.

Kiadóhivatali művezető : Lóndai József.

NYÍLT-TÉR.
(Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a azerk)

XT yilatlrozat.
Alulírottak kinyilatkoztatjuk, hogy a f. évi 

január hó 20-án a .Csillag, szálloda termében 
megtartandó szabadelvű értekezlet meghívóján 
neveink mint meghívók nevei, a mi tudtunk 
és beleegyezésünk nélkül lett kitéve, és ezen 
eljárás ellen ez utón tiltakozásunkat fejezzük 
ki, n int akik mindenkor Gróf Hadik-Barkóczy 
Endre hívei voltunk a múltban s azok vagyunk 
a jelenben is.

Karcxub Pál 
nagymihályi lelkész 

8Mc János 
z.-vásárhelyi lelkész.

Előfizetési felhívás.
A Felső-Zemplén. tizedik évfolyamára 

ezennel előfizetést hirdetünk.
Előfizetési dij a régi : egész évre 8 kor., 

félévre 4 kor., negyedévre 2 korona.
Azon t. olvasók, kik egyszerre fizetnek elő 

egész évre, egv naptárt kapnak ajándékul.
A .Felsö-Zemplén- kiadóhivatal*.

Hirdetések.
Fontos sérvben szenvedőknek!

Ne mulassza el senki, kinek kedves élete a 
egészségé, magának beszerezni a legújabban javí
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai - 
rendszerű Gummisérvkötöt beszerezni. A gummii 
sérvkötő Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvos
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, bogy a sérv jobb, bal, vagy tniud 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás mullett pontosan eszközöl :

POLLITZER MÓR és FIA
csÍMB. és kir. szab, kötazerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferenoz-utoxa 10.
Alapittatott 1864-ben.

Sérvkőtó árai:



Előfizetőinkhez. Felkérjük lapunk 
neon tiastelt előfizetőit. kik a* előfizetési 
dijakkal hétrétekben vannak, aalveaked- 
jenek tartozásaikat mielőbb kiegyenlí
teni, hogy a lap szétküldése fennakadást 
ne szenvedjen. Azon óriási költaég, mely 
lyel a lap kiadása jér, arra utal bennün
ket, hogy t. előfizetőinket, kötelezettaé- 
geik pontoa betartéaéra kérjük.

A .Felaö-Zemplén- kiadóhivatala

EHRENFELD MÓR
bank- és váltó-üzlete Nagymihályon

— ajánl =

eredeti sorsjegyeket 
■■i hivatalos napi árfolyam szerint ■■ 

melyeket — kívánatra — letétbe fogad és 
ezekre 9()*/e-os kölcsönt nyújt csekély ka

matláb és részletfizetés mellett.

Osztálysorsjegyek
■■■■ eredeti árak mellett, ■■■■i

VILÁGHÍRŰI
a REKORD- festészeti műintézet a kiválóan £ 
sikerült éltitnagysÁgu arcképeiről, melyeket éli.*- “ 
mert művészek által készíttet, számos (kir. köz
jegyző áltál hitelesített elismerő levél a világ 

minden tajár I.

Elsőrangú képek árai’.
Olaj . aquarell es pastell festésben 
l« nykép után 4M-<»3 cin. nagyságban ára

“i.ogtiiftnabb kivitelű Brom . Platin- é.«
* . ára

Részletez árjegyzék bérmentve.
életnagy.<«ágii festményt készítünk mindenki

nek teljesen ingyen, ha részünkre 3 rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.
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En- I
„REKORD"

featéazeti müintézet

3511—1904. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Bakó István s. a. új
helyi lakos végrehajtási árverés joghatályával bíró 
önkéntes árverési ügyében a nagymihályi kir. jbi 
róság területén lévő a falkusi .'10. számú tjkvben 
A. I. 123. hrszám alatt felvett s B. 9 sszám alatt 
Bakó István nevén álló belingatlan 3080 korona, 
továbbá a falkusi 215. sz. tjkvben A. 1. 124. hr. 
szám alatt felveti s B. 8 sorszám alatt Bakó Isi 
ván nevén álló belsőség 2200 korona utóajánlati 
áron kezdödöleg az árverést elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 1905. évi feb
ruár hó 6-ik napján d. e. 10 órakor I alkus 
község birájának házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul ela 
dalai nem fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatta 
nők beesárának 10 százalékát vagyis 116 korona 
30 fillért, illetve 4 korona 50 fillért készpénzben, 
vagy az 18«1. évi 60 ik törv. ez. 42 ik § ában 
jelzett árfolyammal számított s az 1881. november 
hó 1 én 3333 szám alatt kelt igazságügy-miniszteri 
rendelet 8 § ában kijelölt ovadékképes értékpa 
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 
I.X. tez. 170. §a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
Nagymihálybnn 1904. évi deezember 28 án.

 Garbinssky. k ír. aljbiró.

311T1 — 1904. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság ezennel közhírré teszi, hogy Juhász Jenő 
végrehajtatónak özv. Sándor Jánosné végrehajtást 
szenvedő elleni 281 kor. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi járás
bíróság területén lévő a nagymihályi 188 sz. tjkv. 
ben A. I. 819. 948. (1078 — 1079) 1204. U77- 
1278. 1336. (1500—1501) II. 889. (1028 — 1031) 
1224 1346. (1476 — 1477) Hl. 763 IV. 893 946. 
(1070-1071) 1202. 1340. (14J6-1497) 1683 hr. 
szám alatt felvett s a legelő illetőséggel együtt a 
B 16 ssz. alatt özv. Sándor Jánosné szül. Ragály 
Ilona végreh. szenvedőről időközben B. 21—34. 
ssz. a. Stefancsik András, Sándor Györgyné szül. 
Virbán Erzsébet, Slepák János és neje-Gavandu- 
lya Anna, Pingor György, Iván Jánosné sz. Jalcs 
Mária, Sándor Berilla Miklósné sz. Jurócsák Mária, 
Stefancsin Anna férj. Bacsócsin Jánosné, Ktneez 
Ilona férj. Mihálcsin Józsefné, Sándor István, Sán
dor János és neje Dancsisin Mária, Sándor Anna 
férj. Sándor Mihályné és B. 39. ssz. a. Pingor 
György jogutódok nevére átírt illetőségre 1311 
koronában ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fetnebb megjelölt ingatlanok 
az 1905 évi Január hó 27-ik napjának 
délelőtt 9 Órakor Nátafalva község birájának 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla 
nők becsárának 10 százalékát, vagyis 131 K lOft 
készpénzben, vagy az 1881. LX. tcz. 42. § ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügy minisz
teri rendelet 8. § ában kijelölt ovadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. tcz. 170. §a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
Nagymihályon 1904. évi november hó 30 án.

Garbinszky, kir. aljbiró.

„Millen i tűntél ep6t Nagy ősz.

í

Szép és tartós szülője
csak annak lesz, aki ingyen kéri Magvar- 
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegy
zékét, amely szőlőiskola állami segély Ivei s 

állami’ felügyelet mellett létesült."

Kitűnő minőségű

újhelyi ée beregszászi MB 

asztali borok 
literenként 4. 0 krjával kaphatók a

KLEIN-féle korcsmában Kossuth Lajos utca

Kathreiner-féle

Minden háziasszony 
büszkesége ajó kávé.

Csak -z eredeti csomagokat kér
jük a KATHREINER- névvel.

Kneipp-m láta kávénak 
egyetlen háztartásban sem 
volna szabad többe hiányoz
nia a kávéital ké>ziténénel.

INGYEN és BÉRMENTVE 
t!) , , . ,l'lj AZ l JSAG minden előfizetője kivétel nél- 
a kül megkapja AZ ÚJSÁG politikai napilap

Nagy Képes Naptárát.
AZ ÚJSÁG húsvéti ajándéka a Herczeg 

Ferencz album lesz.
Állami, megyei és városi tisztviselők, 

lelkészek, tanárok, tanítók Az Ujság-ot 
kedvezményes — havi 2 K árban kapják.

Q
I.

AZ ÚJSÁG előfizetési ára:

1 hóra 2 K 40 fillér, uegyed évre 7 kor., 3 
fél évre 14 korona, egész évre 28 kor. J

Megrendelő cím I fi

AZ ÚJSÁG kiadóhivatala, Budapest Kerepesi-út. j

Földbirtokosok figyelmébe!
Franck Henrik Fiai fele kassai pótkávé-gyár igazgatósága 

mezőgazdaságnak egy uj ágát : a

czikória (katáng gyökér - cichorium inthjbus) termesztését 
ajánlja kísérleti mivelésre. A nyers anyag 1905. évben 
3 K 80 fnyi árban 3’/, súlylevonással 
szállítva es azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál u gyári igazgatóság.

Kassán, 1905. januar 1.

a

métermázsáiikéiit
vetetik át Kassára a gyárudvarba

FRANCK HENRIK FIAI. V1£|

Nyom. Leudumau B. küuyvnjomdájábau


