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Nemzeti széttagoltság.
Nagymihály, 1905. január 27.

A magyar állameszme erősítésére az 
utóbbi időben tagadhatatlanul lényeges és 
mélyreható intézkedések történtek. A mil
lennium emlékére emelt és emelendő ezer 
népiskola, a nemzet'létérdekének elevenébe 
vágó és a tanítóképzést nemzeti alapokra 
fektető lex Berzeviczy, az ország minden 
részében, különös tekintettel a nemzetiségi 
szempontból exponált vidékekre, népkönyv
tárak létesítése: megannyi oly momentum, 
mely hivatva van a magyarság ügyének uj 
lendületet adni. Ezen radikális intézkedések 
horderejét az elfogult jelenben nem is mér
legelhetjük, csak a jövóben fogjuk élvezni 
áldásthozó gyümölcseit.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a politi
kai fegyverek csattogása és a gyűlölet var
júinak károgása közben sem feledkezik meg 
a magyar közoktatásügy fenkölt gondolko- 
zásu éber őre, mivel tartozik a kultúra 
szeplőtlen és a politikai érdekek zsivajától 
távolálló békés fehér zászlajának, melyet 
annyi nemes ambícióval és dicsőséggel lo
bogtat.

Elvitázhatatlan tény, hogy rövid né
hány év alatt a közoktatásügy ezernyi haj
szálcsövén át annyi nemes eszme és haza
fiúi kebelben fogamzott annyi lelkes intéz
kedés szivárgott a nép rétegeibe, mely ha
sonlíthatatlanul felülmúlja évtizedek mun
káját ; de ha az e téren felmerülő gigászi 
feladattal megismerkedünk, ha az akadályok 
gránitfalát sikeresen akarjuk megostromolni

a kultúra békés fegyvereivel : az egész tár
sadalmi munkásságot összeforrasztó és az 
egész nemzeti erőt egv pontba concent- 
ráló működésre van szükségünk.

Hogy megvilágítsuk, mily széttagolt
ság emel választó-falat a magyar nemzet 
tagjai között és mekkora rés tátong a nem
zet érzelmi egységén, álljon itt a következő 
statisztika.

A Szent István koronája országainak 
17 */, millió lakosságából

magyar 77, millió
oláh 2 » 600 ezer
horvát-szerb 2 » 600 »
német 2 »
tót 1 » 900 »
A még hiányzó számot a ruthének, ven

dek, olaszok és örmények alkotják.
E számok ékesebben beszélnek min

den nagyhangú frázisokkal telt vészkiáltás
nál és szinte vakító fénynyel mutatják a 
sok mulasztást, melyet minél előbb pótolni 
elengedhetetlen hazaliui kötelesség ! E nem
zeti cél elérésére számos eszköz áll rendel
kezésünkre és ezek elseje természetesen a 
népiskola. A közoktatásügyi kormány emi
nens érdeke, hogy a népiskolák elhelyezése 
körül mutatkozó viszásságokat mielőbb meg
szüntesse és a megbízhatatlan felekezeti és 
nemzetiségi kezekből a felügyeletet a kor
mánynak szerezze meg.

A színészet ápolására és szubvencioná
lására, amennyiben szintén a nemzeti eszme 
szolgálatában áll, intenzivebb gond fordí
tandó és különösen oly irányban kell ntü-

kedésünket kifejtenünk, hogy a színészet 
nem csak az ország centrumaiban állandó- 
sittassék, hanem állami támogatással a nem
zetiségi vidékek középpontját képező kisebb 
községekben is toborozhasson híveket a 
magyar állameszmének.

Igen üdvös hatású és dús gyümölcsö
ket termő intézkedése lenne a közoktatás
ügyi kormánynak, ha elrendelné, hogy min
den községben ifjúsági egyesületek alakíttas
sanak, melyekben a népiskolák végzett nö
vendékei nemzeti szellemben továbbképzést 
nyernének. Ezen intézkedés a mily jótékony 
hatású lenne a nép szellemi nívójának eme
lésére. ép oly megbecsülhetetlen szolgálatot 
tenne a nemzeti eszmének, mert megaka
dályozná, hogy a nemzetiségi bujtogatók a 
növendékekbe csepegtetett hazafias eszmé
ket kiöljék és igy pozdorjává törjék a • a- 
gyarságnak kitartó gonddal ápolt csenevesz 
plántáját.

Energikus intézkedésekre van szüksé
günk tehát, mert minden elvesztett perc 
nehezen jóvátehető vétkes mulasztást ké
pez. A kuliurának nemzeti szempontból 
való betetőzése a mi sajátos viszonyaink 
között annál égetőbb és sürgősebb feladat, 
mert országunk vallási szempontból is oly 
heterogén területet képez, hogy a lakosság 
különböző elemei között csak a közös nem
zeti műveltség alkothat összekötő kapcsot.

Vallási tekintetben a lakosság a követ
kezőképen oszlik meg:

Római katholikus 9 millió 
görög » 17* »

T A R C Z A.
Egy pohár tej.

Irta: SZOMAHÁZY ISTVÁN.
Könnyű kocsi haladt keresztül a folyó

parti rónaságon, melyet cgy-egy puskalövés
nyíre gondozott nyaralók s üde parkok szakí
tottak meg. Alkonyat felé hajló nyári délután 
volt. A forróság már tetemesen aláhbszállt s a 
folyó fölött szinte illatosán tiszta, édes esti le
vegő lebegett.

A kocsiban, mely igénytelensége ellenére 
is nem közönséges alkotmánynak látszott, né
gyen ültek : két nő a hátulsó ülésen, két férfi 
a bakon. A nők közül az egyik koros dáma 
volt, bánatos és szelíd szemű öreg asszony, a 
másik egy fiatalabb, kissé rövidlátó hölgy, aki 
szerényen húzódott meg az idősebb nő balol
dalán. A férfiak egyike a lovakat hajtotta, a 
másik chamois-szinü livrét viselt, szinte szo- 
borszerü mozdulatlansággal szemlélte a bájos 
alpesi vidéket.

A korosabb nő kíváncsian nézett a folyó 
partja felé, melynek Iái közül karcsú villalor- 
nyok kacérkodtak a vándorló bárányfelhőkkel. 
Mikor a kocsi egy utszéli malom mellett el
haladt, az öreg dáma titokzatosan mosolygott.

— Adél, sejti, hogy merre járunk ? kér
dezte a rövidlátó asszonytól.

A fiatalabb most maga is a folyó környé
két kémlelte.

— Őszintén megvallva, tudom, hogy Blik
ken körül járunk, de hogy hol, azt igazán nem 
tudom . . .

— A malmot se ismeri ?

— Nem, felség . . .
Úgy szólította az öreg asszonyt, hogy 

> felség.*
— Adél, maga megbukna a tereptanból . . . 

Az a nádfödeles viskó nem más, mint a rot
dorfi malom, ahol — de a többit magától is 
kitalálja . . .

— Ahol a rotdorfi békekötést aláírták ? — 
kiáltott föl a fiatalabb nő élénken

— Úgy van. Huszonöt évvel ezelőtt a ma
lom padlásszobájában intézték el a század leg
érdekesebb hadibonyodalmát ... A császár a 
bückeni érseki rezidenciában lakott, a szövet
séges hadak vezére pedig a Gaar mellett egy 
vincellérházban.

A fiatal nő izgatottan tekintett vissza a 
malom felé, majd egyszerre oda fordult a ko
rosabb dámához.

— De hiszen akkor . . .
— Tudom, hogy mit akar mondani, ked

ves Adél ... Ha ez itt a rotdorfi malom, ak
kor az a villa se lehet nagyon messze, hol az 
öreg Boníini lakik . . .

— Csakugyan ezt akartam mondani . . .
A két nő olyan nyelven beszélgetett, a 

mit a bakon ülő Férfiak nem értettek.
A fekete ruhás nő tehát, a kit a másik 

felségnek szólított, egész hangosan mondhatta 
kísérőjének :

— Ha a kocsist, vagy a lakájt megkérde- 
nők, bizonyosan meg tudná mutatni az öreg 
Honfini ház it.

A fiatalabb rémült mozdulatot tett.
— Szent Isten, hogy jut ilyesmi a felsé

ges asszony eszébe'! . . . Az összes európai új
ságok erről írnának egy teljes hónapon át . . .

És mit szólna hozzá a felséges ur, ha meg
tudná . . .

— Ne féljen kedves Adél, nem fogjuk 
megkérdezni a lakájt ... De ha az illusztrált 
lapok révén véletlenül megismertük a nyaralót, 
azt hiszem, hogy semmit se vétünk az etikett 
ellen . . .

Ideje, hogy leleplezzük az inkognitót, a 
mibe a két asszony burkolózott. Az idősebb az 
egykor világszép Bella királynő volt, az yriai 
király hitvese, a másik Delier Adél hercegnő, 
a fejedelmi asszony legkedvesebb udvarhölgye, 
aki úrnőjét tizenöt' év óta árnyékként kisérte. 
A királynő sok éve az Alpesek között nyaralt, 
a birodalmukkal szomszédos országban, melyet 
hazájaképp szeretett. Itt közönséges polgárasz- 
szonv módjára kocsizhatott faluról-falura, be
térhetett tejet inni egy-egv majorságba, s a kis 
vidéki városok cukrászdájában fesztelenül ol
vashatta a francia újságokat. Kevesen ismer
ték s aki tudta is, hogy Európa egyik nagy 
országának uralkodónője, nem igen zavarta kí
váncsiságával vagy tolakodáséval. Gyönge ideg
beteg nő volt — nem csuda, a hatvanas évek 
hatalmas eseményei nagyon megviselték az 
idegzetét — de innen mindig meggyarapodva, 
kipirult arccal távozott. Mulatságában még az 
se zavarta, hogy az öreg Bonflni is azon a vi
déken töltötte hátralevő napjait.

Most, hogy a királynő megint fölemlítette 
a vén szabadságharcos nevét, mindkettőjüknek 
eszükbe jutott megint az a borzalmas esztendő, 
melv egész Yriából csatateret és temetőt csi
nált'. lSIkS-ban történt, hogy a gárdaezred egy 
éjszakán föllázádt, a nép megrohanta a királyi 
palotát s pár órai kiabálás s fenyegetőzés után 
hajnal felé nagynehezen visszavonult.

— A láng szétcsapott az egész országban,

Deák Jenő fogtechnikuí készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el- 
2 távolítása és szájpadlás nélkül. Kégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak. 
* ————— M ü t e r e m : Nagymihály, Rákóosi-utoaa. ■
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görög keleti a'/» millió 
ag. evangélikus 1 »
ev. református 2 »
izraelita ’/« »

A i7*/» millióig még hiányzó szám 
egyéb, kisebb felekezetekre esik.

Evidens ezen számokból, hogy az is
koláztatás tekintetében aránytalanul nagyobb 
feladattal kell megbirkóznunk, mint például 
a nemzeti és vallási egységgel dicsekedhető 
Olasz-, Spanyol-, Francia- és Svédország
nak, mert a magyar nemzetnek mindkét 
szempontból széttagolt állapotában csak a 
közös nemzeti műveltség fűzheti össze a 
szerteágazó törekvéseket.

Uj honfoglalásra van tehát szükség s 
az lesz az uj honalapító, ki az országot 
meghódítja a magyar kultúrának I

Aczél Dezső.

A képviselőválasztás lefolyása.
A nagymihályi képviselőválasztás, mely nek 

eredménye megyeszerte óriási feltűnést keltett, f. 
hó 26 án, csütörtökön ejtetett meg városunkban. 
A pártok lázas energiát fejtettek ki, hogy a győ
zelmet magukoak biztosítsák. Már napokkal az
előtt elővették azokat a kortesfogásokat, melyek 
elmaradhatatlanok a mi választásainkon. így, úgy
szólván a 24-ik órában a Hadik párt a settenkedve 
felburjánzó híresztelések ellen, hogy t i. a Hadik 
párt zászlajának árnyékában antiszemitizmus lap 
pangna, plakátokban volt kénytelen védekezni. 
Nem kutatjuk, vájjon ez a körülmény volt e a vá
lasztás mérlegének Brennus kardja, csak konstatál
juk, hogy a zsidó választók — különösen a nagy- 
miliályiak — kevés kivétellel Demkóra adták lo 
szavazatukat.

Különben elismerjük, hogy Demkó óriási 
agitációt fejtett ki győzelme érdekében: beutazta 
úgyszólván a kerület valamennyi községét és lel
kes szónoklatokban igyekezett tért hódítani esz
méinek. Pártja nőtt is, úgy, hogy még azok is, 
kik biztosra vették Hadik győzelmét, szivszorongva 
várták az eredményt.

A választási aktus az állami iskola termeiben 
folyt le három küldöttség előtt. Az első küldöttség 
elnöke Füzesséry Tamás, h. elnöke Dr. Eperjesy 
Lajos, a II. küldöttség elnöke Szkurkay Lénárd, 
h. elnöke Kulin Ödön, a III. küldöttség elnöke 
Dudits János, h. elnöke Dr. tuchs Ignácz voltak.

Bizalmi férfiak a Hadik párt részéről Czibur 

s Honfiúi, akinek ősei valaha Toszkánából ván
doroltak be Yriába, fanatikusan a lázadók élére 
állott . . . Kegyetlen és ijesztő napok követ
keznek, a nép már-már foglyul ejtette az egész 
király i családot, mikor a szövetséges uralkodó 
egv »ap a fegy veresek százezreit zúdította a 
hangyaboly ként forrongó Yriába ... A királynő 
még most is vacogó foggal gondolt vissza a 
havas téli éjszakára, amikor mosónőnek öltöz
ködve lopódzott le a palota hátulsó lépcsőjén, 
mig a parkban a mámorosán lelkesülő Bonfini 
tartott szónoklatot az ostromlók százainak A 
jó Isten megmentette a biztos haláltól s Ang
liába, mely vendégszerető otthont ajánlott föl 
nekik, csakhamar megérkezett a boldogító hir 
hogy a lázadást szerencsésen elfojtották. Bonfini’ 
sietve menekült, a többi vezér pedig a kaza
maták mélyében álmodozott a véres bábom 
napjairól . . . tis harminc év alatt nem ismét
lődött meg többé a rémes lárma, mely akkor 
a szivük dobogását elfojtotta .

Vájjon megöregedett-e nagyon az öreg 
néptribun ? kérdezte elgondolkod’va a király nő

Adél hercegnő borzongva hallgatta a ké
nyes témát, de azért halkan megkérdezte:

— Felséged ismerte őt fiatal korában ?
— Nem, sohase láttam, (j se találkozott 

velem sohasem, mert a háborúig nem a szék
városban lakott, akkor pedig nem igen volt 
arravaló idő, hogy az utcákon mutatkozzam 
Csak a hangját hallottam azon az iszonyú téli 
éjszakán, — de mondhatom, hogy az is* éppen 
eleg volt ... r

,-A kocsi n,nsl átkanvarodott a kis nvirfa- 
erdobo es a hölgy ek előtt kiesillant a‘folyó 
megszélesedett medre, a C.aar híres türkisz- 
zöld vize, mely már a nagy hajókat is meg- 
buja. Az alkony utolsó sugara niegaranyozta 
a rotdorli hid pilléreit s a vizen lul végigtü- 
zött néhány alacsony viskón, mely lustán fe
küdt a holt-Gaar iszapos medrének. Adél her-

Bertalan, Frőhlich Gyula, Dr. Kállai József, Dr. 
Pogány Gcrö, Winkler Emil és Bogdányi Tivadar 
voltak. — A Demkó párt részéről Dr. Widder 
Márk. Chira László, Walkovszky Béla, Wcinber 
ger Sándor, Kozlay József és Berger Lipót voltak.

A szavazás pontban 9 órakor kezdődőit. A 
nap folyámán Hadik folyton előnyben volt. A 
szavazatok aránya a nap kiilőinbözö szakaiban a 
köv< tkesŐképen alakult :

Délelőtt 10 órakor :
Hadik 
Demkó

161
134

Déli 12 órakor :
Hadik 
Demkó

355
294

Délután 2 órakor :
Hadik 
Demkó

613
414

Délután 3 órakor :
Hadik 
Demkó

787
497

Délután 4 órakor :
Hadik 
Demkó

955
634

Délután 5 órakor :
Hadik 
Demkó

957
782

Este 6 órakor :
Hadik 
Demkó

1004
976

Este 7 órakor :
Hadik 
Demkó

1019 
1036

Este 8 órakor :
Hadik 
Demkó

1173
1234

Ekkor, mint látjuk, megfordult a kocka. 
Demkó a nyert többséget folyton megtartotta. A 
Demkó-párt szavazói még sürii tömeget kepeztek 
ellenben a Hadik párté folyton ritkultak. A két 
pártot a szavazóhelyiség előtt az udvarban prse 
misli bakák kettős kordona választotta el, mig az 
utcákon jaroslavi lovaskatonák cirkáltak s ügyel 
tek a rendre. Bent a szavazóhelyiségekben pedig 
csendőrök buzgólkodtak. A rend mintaszerű volt 
egészen 10 óráig. Ekkor sajnálatos eset történt; 
Egy éretlen subanc Grünicald Lipótot revolverrel 
homlokon lőtte. A tettest a csendórség rögtön kézre- 
kerítette, a súlyosan sebesültet pedig a kórházba 
szállították.

Ezalatt a Derakó párt egyre szállította a vök 
sokat, mig a grófi faterületen táborozó Hadik 
pártiak sorai egyre gyérültek, úgy hogy Demkó- 
nak állandó és folytonos többsége volt. A záróra

cegnő, aki költői teremtés volt, álmodozva nézte 
a falu szélén unatkozó fürészmalmot, de a ki
rálynő most hirtelen odafordult hozzá.

— Nézzen balfelé, súgta a hercegnőnek. 
Néhány terebélyes nyárfa koronája mö

gül tornyos kastély ‘fehérlett ki: a hercegnő 
egyszerre megismerte az öreg Bonfini villáját, 
mely nek képét már többször látta az angol és 
francia illusztrált újságokban. Jól gondozott, 
de egyszerű nyári lak volt, kicsiny erkélvlvel, 
melyet végig befutottak a fölfutó tulipántös vi
rágai. A hercegnő ijedten kapaszkodott meg a 
kocsiülésen, de a fejedelemasszony lopva el
nevette magát.

~ Meglássa, pompás tréfa lesz ? — súgta 
kísérőjének.

— Mit akar tenni felség ? — kérdezte az 
udvarbölgy ijedten.

A királynő odafordult a kocsishoz :
— Ee fogunk szállni és gyalog megyünk 

végig az erdei ösvényen. Maguk a kocsival át
kerülnek a hídon és megvárnak bennünket a 
fürészmnlom túlsó felén . . .

A kocsis megfékezte az izzadó állatokat, 
a hölgyek pedig leszálltak a folyó partján. A 
hercegnő titokban keresztet vetett magára, de 
nem szólt addig, mig a kocsi a hidra nem ért.

— Mi a felséges asszony szándéka ? kér
dezte a lélegzetét visszafojtva.

— Ne féljen, kedves Adél, semmi rossz... 
Csak jöjjön velem bátran, nyugodt lehet, hogy 
nem történik baja ...

A királynő balfelé fordult a gvalogösvé- 
nyen, a hercegnő pedig nagyol sóhajtva kö
vette. Pár perc alatt odaértek az erkélves vil
lához, melynek bádogteteje fölött nyugalmas 
nyári alkonyat lebegett, a királynő‘kissé el
gondolkozva nézte a verandát, inelven csikós 
vaszonernyő volt kifeszitve, aztán lábujjhegyen 
mutatóujját az ajkára téve, oldalvást fordult, 

elteltével összeszámlálván a szavazatokat, kitűnt, 
hogy Összesen 2874 szavazatot adtak le, melyből 
Demkóra 1517, Hadikra 1357 esett s igy Demkó 
160 szótöbbséggel a nagymihályi kerület ország 
gyűlési képviselőjévé választatott. Mig a jegyző
könyveket szerkesztették, a Demkó párt korifeusai 
lassan megtöltötték a termet s érdeklődéssel vár
ták az eredménynek immár hivatalos kihirdetését 
is. Pont félkettőkor hirdette ki Füzesséry Tamás 
választási elnök az eredményt, személyesen nyújt
ván át néhány üdvözlő szó utáu a mandátumot 
dr. Demkó Kálmánnak, ki meghalva moudott kö
szönetét az elnök pártatlanságáért és ígéretet tett, 
hogy szeretett hazánk és a kerület érdekeit szi
vén fogja viselni s jöjjön hozzá bárki, faj , párt
ós valláskülönbség nélkül mindenki Ilit pártfogóra 
fog találni benne. A Demkó pártiak rivalgó éljen
zése volt reá a felelet és erre a nagy tömeg az 
éj sötétjében eloszlott.

Ezzel a nagy izgalom aktái lezáródtak s a 
kéthetes küzdelem hullámai elsitnul'ak. Országos 
szempontból e kerülőt elvesztése a szövetkezett 
ellenzék példátlan győzelmét, bár Hadik Barkóczy 
Endrében kiváló lelkes katonái veszített, nem ki 
sebbilheti. A lezajlott válás tások eredményét, ki 
mélyen tud tekinteni a politika rejtelmeibe, már 
hetekkel ezelőtt előreláthatta. Hogy ennek mily 
messzemenő hatása lesz, még nem tudhatni, de egy 
kétségtelen: hogy — amit mi már régen váltig 
erősitgettünk, felvirrad Andrássy Gyula gróf napja.

VEGYES HÍREK.
Krónika,

Sok tömjénben volt részed népfenség, 
Prófétasereg leste mosolyod . . . 
S diadalt ült im’ a jügyetlenség, 
Hogy védelmezze ősi szent jogod. 
Ádáz haragod végigsöpörte, 
Üres szalmaként morzsává törte
— Hogy orvosoljad nemzetünk baját — 
Gazdag remények büszke bimbaját . . .

Eldőlt a nagy harc! Minden csendes inár! 
, Éljen" nem hangzik az utcák soráu, 
, Lelkes választót" (!) a kortes nem vár, 
Hogy megdolgozza — idejekorán ! !
A hir bejárta országunk felét: 
Demkó legyőzte nagy ellenfelét.
Csak Strömpl s Weinberger egyjormdn (!) örül: 
Óriás számlát adtak — emlékül!!

«
Tavaszi sugár lopódzik hozzánk, 

Hevétől a harc vihara eláll:

a házat körülvevő park felé, melyet hegyes 
acélrudak választottak el a magányos gyalog
ösvénytől. Nem igen tehetett többet tizenöt lé
pésnél, mikor egyszerre vérvörösen megállóit.

— Mi az? — súgta Adél hercegnő izga
tottan.

A királyasszony csöndesen a fák közé mu
tatott : egy platán alatt hófehér öreg ur állott, 
bő vászonzekében, fején széles szalmakalappal. 
Az öreg ur békésen szivarozott, mig lábainál 
öt-hat éves fiúcska lovagolt nagy hetykén egy 
hintalovon.

— u az — mondta a királynő fojtott hangon.
A gyerek ekkor merész mozdulatot tett 

a hintalóval, mire az izgatott hercegnő hango
san elsikitotta magát. A kiáltásra az öreg ur 
a gyalogösvény felé tekintett és a hölgyeket 
megpillantva, leemelte a kalapját. A királynő 
nyájasan, szelíd tekintettel viszonozta az üd
vözlést.

— Felség, az Istenre, mit cselekszik? — 
súgta félig holtra válva a hercegnő. A fehér- 
haju ur barátságosan a kerítés felé közeledett.

— Parancsol asszonyom egv pohár tejet ? 
kérdezte udvariasan a fekete ruhás asszonytól.

A királynő mosolyogva bólintott.
— Szívesen, mert bizonv megszomjaztunk 

a délutáni melegben . . .
A házigazda a konyha felé kiáltott s pár 

perc múlva régimódi bókkal nyújtotta át is
merétjén vendégének a jégbehütött tejet. A ki
rálynő feliekig ürítette ki a poharat.

— Köszönöm, igazán jól esett, — mondta 
hálásan az öreg urnák.

. . . Félóra múlva az elhagyott fűrész
malomnál ismét helyet foglaltak'a kocsiban. 
Adél hercegnő otthon szívdobogást kapott és 
két napig ágyban fekvő beteg volt. A királynő 
mikor reggel benézett hozzá, igv szólott:

— Kedves Adél, vannak percek, mikor 
az ember kijátssza a történelmet.



Felüdit majd, mit epedve váránk :
A februári nöegyleti bál.
Kik korteskedtek hetekig hévvel, 
Hogy öregedtek egynéhány évvel, 
— A jótékonyaiig megéri a bért! — 
Korteskedjenek most (!) a — sikerért!! . . .

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

Sándor egyhangúlag lett képviselővé választva. 
Ellenjelöltjo Abafy Ödön a választást megelőző na
pon visszalépett.

— A vármegye képviselői Sátoraljauj 
helyben dr. Búza Barna, Gálszéesen gr. Andrássy 
Tivadar, Nagymihályon dr. Demkó Kálmán, Ho 
monnán gr. Andrássy Sándor, Olasz-Liszkán gróf 
Andrássy Gyula, Megyaszón dr. Horváth József, 
Királyhelmecen Meczner Béla és Mádon Bernáth 
Bélát választották meg képviselőkké. Az összes 
kerületekben, a nagymihályit kivéve, ellenzéki 
képviselők lettek megválasztva.

— A nagymihályi izr. jótékony nó- 
egylet saját alaptőkéjének gyarapítására Nagy- 
mihályban, a Barnai szálló összes termeiben 1905. 
évi február hó 11-én a sárospataki főiskolai da 
Járda, Horváth Sándorné és Walkovszky Béláné 
urhölgyek, dr. Eperjesy Lajos és Bajor János urak 
szives közreműködésével hangversenynyel egybe 
kötött táncmulatságot rendez. Helyárak : ülőhely 
3 K, állóhely 2 K. Kezdete 8 órakor. Felülfize 
lések köszönettel fogadtatnak és hir'apilag nyug
táztatnak. Bejárat a kaszinó kis kertjén át. He
lyek előjegyezhetek Landesman B. könyvkeres 
kedésében. — Műsor : 1. „Ossián- Hoppé R.-től
előadja a sárospataki dalárda. 2. Dalok, gordon 
kán előadja Pajor János ur. 3. „Falu végén kurta 
korcsma- szövege Petőfitől, zenéje Ausspitz Jenő
től, előadja a sárospataki dalárda. 4. „Dialóg*4 : 
Egy baleset, Gabányitól, előadja Horváth Sándorné 

úrnő és Dr. Eperjesy Lajos ur. 5. Magyar dalok, 
Mocsáry J. töl, előadja a sárospataki dalárda.

— Bizottsági tagok választása. Járá
sunk területén a vármegyei bizottsági tagok vá
lasztása február hó 15 ere lett kitűzve. Választva 
lesznek az időközben elhunytak, elköltözöttek, ké
pességüket veszített és kilépő tagok helyébe ajak 
és pedig Abarán a kilépő Bárczy Gusztáv helyébe, 
Berettőn a kilépő Kovács Endre és Dutkay Ist
ván, Butkán a kilépő Szoták István, Nyomárkay 
Frigyes és az elhalt Thuránszky Ferencz, Lasz- 
toméron Fejér Elemér és Virágh József, Málczáu 
Dr. Roth Mihály és Szabó István, Nagymihályon 
Kolozsváry Ödön, Vaszily János és Fröhlich Gyula, 
Nátafalván Barna Bertalan, Zapotocky Péter, Fii 
zesséry Tamás és az eltávozott Dudinszky Elek 
helyébe, Rákóczon Pajkossy Gyula, Dudits János 
és az eltávozott Andrejczó János helyébe, Pazdi- 
cson Jelenek Gyula és Sztruhala János, Sztárán 
pedig a ki*épő Bartus Boldizsár helyébe. — Az 
egyes kerületekbe választási elnökökké a törvény- 
hatósági bizottság kinevezte : Haidinger Istvánt, 
Kazinczy Arthur, Thuránszky Tihamér, Dr. Kállai 
József, Szenliványi László, Szemere Géza, Polányi 
Géza, Dr. Ferenczy Elek, Gróf Wengerszky Vik
tor és Czibur Bertalant.

— A Nagymihályi Kereskedelmi és 
Hitelbank részvény társaság lapunk mai száma 
bún közzétett 1904. december 31. XI. évi zár
számadásai ezen intézet összes üzletágainak to
vábbi erős emelkedését mutatják. A takarékbeté
tek gyarapodása 370.050 korona, a váltótárca emel
kedése 423.961 korona. A közgyűlés rendelkezé 
sere álló tiszta nyeremény 45.321 10 korona. Az 
igazgatóság a közgyűlésnek a részvényenkinli 20 
korona osztalék kiűzetését javasolni fogja. A tar 
talékalap dotációja 30 000 koro.ia, mely összeggel 
az 160.000 koronára emelkedik. Az összforgalom 
a múlt évit kb. 10.000.000 koronával túlhaladja.

— Értesítés. Erlesittetik a nagyérdemű 
közönség, hogy az ifjúsági egyesületben a felol
vasás f. hó 29 én folytatódik.

— A homonnal polgári- és felső ke
reskedelmi Iskola önképző , dalos-és zeneköre 
Olchváry Ernő és Olchvdry Aladár urak szives 
közreműködésével 1905. február 1 én a „Stefánia- 
szálló nagytermében a „Gerec-- alap és saját pénz 
tárai gyarapítására tánccal egybekötött hangver
senyt rend -z. A belépés dija személyenként 2 ko
ron. Felültizelések köszönettel fogadtatnak s hír 
lapilag nyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor. Akik 

meghívót nem kaptak s arra számot tartanak, szi 
veskedjenek a rendezőséghez fordulni.

— Országos vásár, Nagymihályon január 
ho 30. és 31 én országos vásár fog tartatni.

— Házvétel, Dr. Eperjesy Lajos ügyvéd 
az elmúlt héten megvette bulyovszky Istvánnak a 
Sulyovszkv utcában lévő házát 36.000 koronáért.

— Névváltoztatás, Widder Bertalan nagy 
mihályi illetőségű budapesti lakos vezetéknevét 
Pintér re változtatta.

— Pályázat, A nagymihályi kórházban 
megüresedett alorvosi állásra a kórházi választ 
mány pályázat kitűzését határozta el. A vármegye 
alispánja legközelebb ki is fogja Írni a pályázatot.

— A szabadelvű párt megalakulása 
A nagymihályi választókerület polgárai e hó 20 án 
a Csillag szállóban tartott értekezleten megalakí
tották a kerületi szabadelviipártol. Elnökökké B7o 
dár Emil és Wiczmándy Ödön választattak meg. 
A párt legközelebb kidolgozza alapszabályait és 
azokat felsőbb jóváhagyás végeit illetékes helyre 
fogja felterjeszteni.

— Közgyűlés, A nagymihályi kereskedelmi 
és hitelbank rt. f. évi február hó 12 éu d. e. 10 
órakor az intézet helyiségében tartja XI. évi ren
des közgyűlését.

„Magyarország," A magyarsajtót valóság 
gal reformálta a „Magyarország*4, 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 tilka, 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. Magyar 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 
fősz* rkesztője és politikai vezércikk írója, a magyar 
publiczisztika dicsősége Bariba Miklós. E két 
kimagasló alak körül csoportosulnak a magvar 
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 é3 az összes napi eseményeket. 
Gondoskodik a szépirodalomról is s az eredeti 
tárczán felül mindennap közöl egy fordított növel.át 
s regényt. A szépirodalmi részben 'nem hajszol 
semmi modern léha irányzatot, hanem mindig az 
abszolút szépet keresi. A külfö d legelőkelőbb Írói
tól közöl novellákat, mig eredeti tárczáit a lég 
kiválóbb magyar írók Írják. A „Magyarország“ 
ezen okokból vált a magyar társadalom legkedvel- 
lapjává. Finom Ízlés, becsületes egyenesség, lángoló 
hazafiság, ez a „Magyarország- iránya a melylyel 
meghódította a közönséget és a melylyel kivívta 
azt, hogy a magyarság ügyének zászló vivője lett. 
A „Magyarország*4 hoz a nagy közönség bátran 
fordulhat bizalmával, mert abban senki csalódni 
nem fog.

— ,,Millennium“-telep Nagyösz, Egy 
gazdasági ág sem fizet úgy, mint a szőlőmivclés. 
Az állami felügyelet és állami segélylyel létesitetl 
„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
ben és körülmények között legyenek is. Lelkűk 
bánatja megszűnik, szivükbe szeretet költözik és 
ajkúkon akaratlanul is mosoly fakad. Ahová ezek 
a csodálatos sugarak érkeznek, ott a köny meg
szárad, a fájdalom elsimul és nevelés halalszik. Az 
uj sugarak, amint az ma már egész bizonyosság
gal megállapítható és kétségbe egyáltalán nem von 
ható, a Mátyás Diákból áradnak ki, még pedig 
állandóan. Á Mátyás Diák szövege és rajzai foly 
tonosan szórják ki magukból eme lelket és szivet 
vidító sugarakat 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, Sarkantyus 
utca 3. szám alatt van és amelyből bárkin k 
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 

Pesti 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. 
Amihoz 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 naptári 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 leggazdagabb. A Pesti 
Hírlap előfizetési ára egy hóra csak 2 K 40 fill. 
és az a kiadóhivatalba eimzendő: Budapest, V. 
Váci körút 78. honnan mutatványszámokat is le
het kérni.

Eelelőe szerkeNztő : Dr. Káll&l József. 
Főmuukatárs : Aczél Dezső.

Kiailóhivatali művezető : Lánd&i József.

Előfizetési felhívás.

A >Felső-Zcmplén< 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, egy naptárt kapnak ajándékul.

A .Felső-Zemplén- kiadóhivatala.

Hirdetések.
Fontos sérvben szenvedőknek!

Ne mulassza el senki, kinek kedves élete 8 
egészsége, magának beszerezni a legújabban javí
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai- 
rendszerű Gummísérvkötöt beszerezni. A gumtnii 
sérvkötö Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvos
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható se 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, hogy’ a sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás mellett pontosan eszközöl :

POLLITZER MÓR és FIA
esáfts. és kir. szab, kötszeré’zek.

BUDAPEST, V., Deák Ferenoz-utoza 10.
Alapittatott 1854-ben.

egyoldalú 7-től io. 
tll lll» kétoldalú io és 16111

Kathreiner-féle

Minden háziasszony 
büszkesége ajó ksvé.

oc «
Csak az erodetí csomagokat kér
jük a KATHRF.INEIl- né* vei

Kneipp-mJáta kávénak
egyetlen háztartásban sem 
volna szabad többe hiányoz
nia u kávéital ké-zitenénel.
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2316
423 82

—

2996 
14831 
45321

21
26
10

2937719 63 2937719 63

1 * Ez évi dotációval K 160.000. 1

Tartozik

F őkönt rvi 
lapszám Veszteség Korona fillér Főkönyvi 

lapszám Nyereség

I

IV. 14
21
22
25
27
28
26
37
35
12
34

Igazg. fel. biz. tiszti s szolga fiz. 
Betétkamatok ______ ____  _
Visszlesz, váltókamatok ______
Lakbér __ ____ ____  __ __
Állami és községi adó ______
Betétkamatadó______ ____  __
Üzleti költség ______ ____  _
Tartaléktőke 6®/, kamatja______
Napi biztosi dijak 
Perköltség 
Váltóleirás

Folyó évi 
Áthozat a

Befolyt
Nyeremény:

2595.—
265.10

Átliozat múlt évről
43,321.10

2,000.—

2)ick Sámuel,
pénztárnok.

ÍBrügler JVtór,

14950
58635
32516

500 
12874 
5864 
2907 
7800
688
141

2329

45321

06 
01
27

89
52
44

15

90

10

184528 34

IV. 16
17
18 

« 20
19, 29

38
24

Átliozat a múlt évről__
Váltókamatok ______
Kötvénykölcsön kamatok 
Ertékpapirelőleg kamatok 
Folyószámlái kamatok 
Vegyes kamatok
Idegen pénznemekből 
Jutalék ______ ____

Nagymihály, 1904. dcczembcr 31.

yTsinbergar jRrthur ÍDr. Vfidder JYtárk
igazg. alelnök. elnök.

Skünn JVtór
vezérigazgató.

ÍRosenberg Dgnácz,

Korona fillér

2000
144881 77

1782T 43
350 30

11858 21
6786 39

317 31
506 93

184528 34

£öffler JVt. JVtiklós
főkönyvvezető.

Slück JAór, £öffler J(oa, fDr. pogány S«rő,
igazg. tagok.

Jelen eredmény, valamint mérleg-számlát az üzleti könyvekkel, valamint a főkönyvben kimutatott eredményekkel 
hasonlítottuk és azt úgy egészben, mint egyes téleleiben helyesnek s a valósággal megegyezőnek találtuk.

Strömpl gábor,

tételről-tételre össze-

.A. felügyelőblzottság:
2)r. Juehs Dgnácz, íBarnai jRndor, 2)r. Jíállai József.

Betétállomány gyarapodása 370049 K 43 f — Váltótárcza emelkedése 423960 K 63 f — összforgalom 35’676.307 K 06 f 
A leszámítolt váltók darabszáma 13257 drb.

Földbirtokosok figyelmébe!
A Franck Henrik Fiai-féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a 

mezőgazdaságnak egy uj ágát : a

czikória (katáng gyökér - cichorium inthybus) termesztését
ajánlja kísérleti növelésre. A nyers anyag 1905. évben métermázsánként
3 K 80 fnyi árban 3*/, súlylevonással vétetik át Kassára a gyárudvarba 
szállitva és azonnal készpénzben kifizettetik.

/•

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán. 1905. januar 1.

FRANCK HENRIK FIAI.

| INGYEN és BÉRMENTVE
X AZ ÚJSÁG minden előfizetője kivétel nél- 

kül megkapja AZ ÚJSÁG politikai napilap

| Nagy Képes Naptárát.
7 ÚJSÁG húsvéti ajándéka a Herczeg

ÍV Ferencz album lesz.
x Állami, megyei és városi tisztviselők, 

'^ászek, tanárok, tanítók Az Ujság-ot x 
kedvezményes — havi 2 K árban kapják. ® 

w
U AZ ÚJSÁG előfizetési ára: 0

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

ijj) Megrendelő óim: fi
t AZ ÚJSÁG kiadóhivatala, Budapest Kerepesi-úL

Nyom. Lande.man B. künyvnyomdájábao


