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Általános választói jog.
Napóleon mondta egyszer Ausztriáról, 

hogy a háborúban megkésik mindig egy gon
dolattal és egy ezred katonával. És Auszt
ria most mintha jóvá akarta volna tenni ha
gyományos maradiságát, egv egész lótejjel 
megelőzött bennünket a választói jog álta
lánosításának gondolatával, sót már parla
mentjét is felszerelte az általános népakarat 
képviselőinek táborával.

A választási reform gondolatát egyene
sen tőlünk vette. Már gróf Tisza István mi
niszterelnök komolyan hozzálátott a válasz
tói jog kibővítéséhez, melynek általános de
mokratizálását azonban tudvalevőleg csak 
Kristóí'l’y darabant-minister vetette fel. ki szo
rult helyzetében nemcsak a magyar jogál
lam, hanem az egységes politikai magyar 
nemzet legnépszerűbb eszméjét akarta meg
valósítani. Az osztrákok Kristóffynak szinte 
a kezéből kapták ki ezt a legújabb reform
tervet, mely ott is, mint mi nálunk, alkal
masnak látszott a kiváltságos osztályparla
mentet egy célszerűbb és igazságosabb nép
képviseleti rendszerrel felcserélni.

A mi sokban még feudális és gentry 
politikai világunk fülledt légkörében tüzes 
bombaként hatott akkor ez a veszedelmes
nek látszó és ilyennek hiresztelt uj reform
eszme, mely a középkori klaszifikált népjo
gok fokozatos rendjébe, általánosabb emberi 
és polgári, uj társadalmi és egyéni igazsá
gokat volt hivatva belevinni. A népjogok és 
a jogegyenlőség szabad elvénél fogva meg 
akarta szüntetni az osztály, rang és faji kü- 

T A R C Z A.
Szerelem, házasság.

• Látszik, hogy még nem volt szerelmes, 
oh mi másként fog akkor gondolkodni.• E sza
vak jutnak most eszembe, midőn távol Öntől, 
magányos lakomban jövőmről elmélkedem, mi
dőn olyan érzés tölti el leikéinél, amelyről az j 
emberek azt mondják: szerelem; midőn olyan 
vágy fog el, hogy egyet bírjak most és mindig; 
egyet, akit legszebbnek, legkedvesebbnek, leg
okosabbnak, az egyedülinek, egyedül az enyém
nek nevezhessek.

• Látszik, hogy még nem volt szerelmes.* 
Ezek voltak az ön szavai és eszébe jut-e, hogy 
milyen eszmecsere folyt akkor köztünk? Mind
ketten a nemhivés, a kétkedés, a sötétenlátás 
gyógyíthatatlan betegségében szenvedtünk, ön 
csalódott s nem hitt többé, én sem hitlem, mert 
féltem, hogy csalódni fogok.

• Volt-e már szerelmes?' kérdezte egykor. 
• Nem tudom* — volt a válaszom. Nem tudom, 
nem értem, mit neveznek az emberek szere
lemnek. Ismertem már leányt, a kin el tudott 
volna szemem egy örökkévalóságon át meren
geni. Szépnek találtam és nem kerestem más 
tulajdonságát; szépnek találtam és nem kíván

tam mást rajta észrevenni. Szerelem ez? Ön azt 
felelte: nem. Én is igv vélekedtem.

Ismertem egy leányt, kivel szívesebben tár
salogtam, mint bárki mással. Nem néztem szép
séget, nem kerestem bájait, de minden szava, 
szájának minden mozdulata, minden hang, mely 
fülemet érintette, szivemnek jólesett. Megértette 
gondolkodásomat, átérezte érzéseimet, belátott 
bensőmbe. Okosnak tartottam, kerestem társa
ságát, de azért nem voltam bele szerelmes, mert 
nem láttam másnak, csak okosnak, nem tekin
tettem másnak, mint barátnak, még arra sem 
gondoltam mindig, hogy leány.

Ismertem nőt, kinek szeméből az élni aka
rás, szeretni és szerettetni, vagyis csók utáni 
epedés, heves szenvedély tüze villogott. Kávéi
vóit, elragadó volt, vonzott maga után ... és én 
kergettem, üldöztem, futottam utána ... elértem. 
Nem a kiábrándulás következett, mint mondani 
szokás, nem; már előbb is tudtam, már előbb 
is éleztem, hogy számomra ő nem más, mint 
egy lény, aki szerelni tud, aki csak akkor lé
tezik számomra, ha ajkam csókra szomjazik 
Nem láttam benne mást, mint csak eszközt an
nak a célnak szolgálatában, hogy néha jól erez
zem magamat.

Szerelem ez? Nem.
Ismertem nőt, akiről azt hittem, szerelmes I

lömbségek elavult hierárkiáját, a monopoli- | 
uinos hazafiság s politikai visszaélések egész 
vonalán.

Magyarország mindig a szabadság ha
zája volt. Valódi zsarnoki uralom, igazi rab
szolgaság nem tarthata magát Magyarorszá
gon soha és a népszabadság akkor se vesz
hetett el egészen, mikor a feudális hatalom 
ólomsulylyal nehezedett az olygarchák erő
szakos járma alatt az alkotmányos jogokból 
kirekesztett alsóbb néposztályokra. A nem
zeti eszme nem kívánt soha áldozatokat, leg
főbb ha elismerést a külömböző fajok és 
nemzetiségek részéről, melyek együttesen al
kották a magyar korona országát. Innen van 
az, hogy mindig voltak és ma is vannak 
ősi magyar nemességgel biró családok a hor- 
vat, szerb, oláh és mindenféle más nemze
tiségek között, melyek a magyar alkotmány 
uralkodó egységét elismerték. Sőt a legna
gyobb történelmi magyar nevek között is 
ott találjuk az oláh I lunyady, a horvát Zrí
nyi, a bessenyő származású Bánffy, a szerb 
Damjanich és sok más német, tót, stb. csa
ládokat. A magyar nemzet fejlődése soha
sem zárkózott el a nemzetiségek amalgami- 
zációjától és a vérkereszteződés egészséges 
nemzeti Itatásáról tanúskodik az is, hogy a 
jelenleg ismert valódi magyar fajnak sem 
kevesebb, mint háromféle alaptypusa van.

Szűk látkörü vagy rosszindulatú hamis 
felfogás volt tehát, mikor az általános vá
lasztói jog kiterjesztését az összes magyar 
polgárokra, hazafiatlannak. nemzetellenes
nek, sőt aljas árulásnak akarták megbélye
gezni. A felébredt szociális önérzet a társa

dalom összes rétegei számára egyenlő jogo
kat követel korunkban és ha nem akarunk 
elmaradni, vagy Oroszország nívójára sü- 
lyedni, nem izolálhatjuk magunkat az egész 
világ kulturnemzeteinek haladét szellemétől.

Az egységes magyar jogállam egyik ko- 
rolláriuma, a jogegyenlőség és népszabad
ság alapján a nemzeti haladás összes ténye
zőinek felruházása, tehát az egész népnek 
ellátása és felszerelése mindazon jogokkal, 
melyek az állami kormányhatalom végrehaj
tására és ellenőrzésére vonatkoznak. Nincse
nek többé előjogok, kiváltságok, hatalmi 
vagy tekintélybeli öröklött megkülömbözte- 
tések az egyes emberek és néposztályok kö
zött, melyeket fenn lehetne tartani. Közös 
terhek és közös kötelességek mellett nem le
hetnek külömböző, egymástól eltérő egyéni 
vagy társadalmi jogok sem. Külömben tör
ténelmi tanúság, hogy <z politikai jogok tá
gításával mindig az egész ország hatalma, 
ereje és életképessége növekedik.

A mostani osztályparlament erőszakos 
ideje lejárt. Hiába rugkapálózik a félreveze
tett. a mágnások és főpapok feudális slepp- 
jébe kapaszkodó elfogult előítéletes hazafi
ság. nincs egyetlenegy komoly nemzeti ér
dek, mely a nép politikai jogának véka alá 
fejtését továbbra is igazolná. Száz esztendő 
limit el a népjogok uralmának kihirdetése 
óta. Azóta a nép nemcsak követelt, de szer
vezkedett és uj társadalmi alapokat terem
tett magának egész Európában, nálunk is. 
A nép erős, felvilágosult és elég érett arra, 
hogy „az urak huncutsága" helyett, mint a 
hogy ma a politikát találóan nevezi, olyan

vagyok belé és eszembe jutott, hogy ismerek 
más valakit, akinek egyik tulajdonsága az övé
nél jobb, szebb, az övének felette áll.

Észrevettem, hogy ez mind nem a szere
lem. Hát mi az ?

Azt mondják, ön is azt mondta, én is ugv 
képzeltem, hogy ilyenkor azt a nőt minden más 
nőnek fölébehelyezzük, szebbnek, jobbnak, oko
sabbnak, csinosabbnak, kívánatosabbnak tartjuk 
minden más nőnél és hogy ilyenkor csak egy 
nő létezik számunkra, csak egv nőt ismerünk : 
Őt . . . Ez a szerelem.

•
Szerelmes vagyok.
• Oh mi másként fog akkor gondolkodni.* 

Ezt mondta ön akkor és amint most itt irok, 
megáll a toll kezembe. Valóban másként gon
dolkodom ?

Beszéltünk arról: Mi a szerelem ?
Beszéltünk arról: Tarthat-e örökké?
Beszéltünk arról: Normális állapot-e?
S én azt feleltem, hogy nem normális, ugv 

gondoltam, hogy nem tarthat örökké, azt mond
tam, hogy nem fogok megnősülni.

Először joizüt kacagott, aztán elkomolyo
dott, majd nagyon is komoly leli. Talán egv 
könnyet is láttam a szemében . . . Keserű em
lékek, a múltnak szomorú képei . . .

2)eák Jenő fogműterme Nagymlhályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). n*~ Rendel egész nap.
Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre illesztetnek. Fogkő eltávolítás, csaplogak, aranykoronák, porcellántömések.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



népképviseletet válaszszon magának, mely 
érdekeinek megfelel. Rang, születés, hatalom 
nem adhat előjogot a munkaképesség s in
telligencia fölött. Chaque honimé á sa ca- 
paeité, chaque capacité á ses oeuvres 
mondja a francia és az általános választói 
jog. mely nem késhet sokáig, feltartóztatha
tatlanul követeli az egész nép politikai be- 
f olvasat az eddig kisajátított és eltüntetett 
nemzeti jogállam ügyeire.

Nem kell félni a nép szabad válasz
tásától. Talán kevesebb nagy úr. vagy nagy 
úri rabszolga, de több tehetség és igazi nép
képviselő fog bekerülni az uj parlamentbe. 
Minél több jogot és egyéni szabadságot kell ' 
adni a népnek. Ez tette nagygyá és hatul- 1 
mássá Angliát és Amerikát, hol több nem
zetiségek és fajok viaskodnak egymással, 
mint nálunk, de egyenlő alapon mindnyá
jan hazájuk nagyságára törekednek. Minél 
szélesebb socialis és gazdasági alapra kell 
fektetni a nemzeti politikát. — ez tette gaz
daggá és erőssé az uj francia köztársaságot. 
Belgiumot és Németországot.

A magyar alkotmány elzárt kapuján zör
get a nép. Eresszétek be!

Fekete József.

Előfizetési fellxi"vás.
Julius hú 1-vel uj előjizetés nyílik lapunkra 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük junius hő végével lejárt, hojg az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos e 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 

szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ven 

det tarthassunk.

A „Felso-Zemplen“ kiadóhivatala

Vármegyei közgyűlés. Zemplénvmegyv 
törvényhatósági bizottsága f. hó 18-án d. e. 9 óra
kor Saujhclyben a vmcgyeháza nagytermében köz
gyűlést tartott, mely nagy érdeklődés mellett folyt 
le. A közgyűlést Aleczner (.'ívnia főispán pontban 
9 órakor nyitotta meg. Beszédében megemlékezett 
a koronázás 40 éves fordulójáról s annak megün
nepléséről, indítványozta, hogy a vármegye a ki
rályhoz hódoló feliratot intézzen. Zúgó helyeslés 
követte a főispán ezen szavait, amely után a kor

Ekkor mondta azokat az őrökké emléke- | 
zetes szavakat: »()h mi másként fog akkor gon
dolkodni*

Már-már azt hittem, hogy igaza van.
Hisz' ismerek egy leányt, a kit szebbnek 

tartok minden más nőnél, ismerek egy leányt, 
akit okosabbnak tartok minden más lénynél, 
ismerek valakit, akit mindenkinél jobban sze
retek. Szerelmes vagyok valakibe.

Szeretem, szeretem, de tudom, hogy nem 
fog örökké szeretni.

Nem lehet, hogy én, aki semmit a világon 
tovább egy évnél, egy hónál, egy napnál nem 
szerettem, a ki mindig a különös, a nem köz
napi, az ismeretlen után rajongtam és a legis
meretlenebbet, a legkülönösebbet, egyszóval 
mindent meguntam, hogy én egész életre a vé
ges örökkévalóságra magamhoz láncoljak vala
kit es rámutassak: íme egy nő: ezt szerettem, 
íme egy nő: ezt szerelem, ime egy nő: ezt 
szeretni fogom — mindig.

Lehetetlen, hogy ne élezzek soha senki 
iránt hasonló érzéseket; lehetetlen, hogy ne ta
láljak soha senkiben hasonló vonásokat, hasonló 
vagy szebb tulajdonságokat.

Lehetetlen, hogy örökké az a fátyolszerü 
elfogultság lebegjen szemeim előtt, mely most 
előttem van, mely elhiteti, hogy ő a legszebb, 
ő a legokosabb, ő az egyedüli . . . Lehetetlen.

Nem fogok megnősülni.
— Miért ? kérdezi ön.

mány ténykedéseinek dicséretére tért át. Hosszabb 
beszédben foglalkozott a mai kormánynyal, annak 
mai helyzetével « s azon kérés után, hogy a kor
mányt nehéz feladatában mindenki támogatni igye
kezzek, az ülést megnyitotta.

Ezután sor köveik zétt Prihoda Etele volt me
gyei lll-ad aljegyző halálával megüresedett aljegy
zői állas betöltésére. A kijelölő bizottságok megala
kítása után kihirdette a főispán, hogy a lll-ad al
jegyzői állasra 3-an pál aznak, u. m. Görgey Géza, 
Kövér Zoltán es Hegedűs János ; a IV-ed aljegyzői 
állásra pedig: Dr. Bes enyey Zénó. Egyhangúlag 
megválasztattak : lll-ad aljegyzőnek Görgey Géza, 
IV-ed aljegyzőnek Dr. Bessenyey Zénó. Az ekként 
megüresedett V-ik aljegyzői állásra Kövér Zoltán 
és Mattyasovszky Kálmán közig, gyakornokok pá
lyázták. Miután a bizottsági tagok egy része Kövér 
Zoltánt, másik része Mattyasovszky Kálmánt éltette, 
a bizottsági tagok egy részének kívánságára a fő
ispán névszerinti szavazást rendelt el. Körülbelül 
fél óráig folyt a szavazás a legnagyobb izgalom kö
zepette, inig aztán a szav azatok összeszámlálása után 
kitűnt, hogy

Kövér Zoli üti 85
Mattyasovszky Kálmán 89 

szavazatot kapott és így az V-ik aljegyzői állásra 
4 szótöbbséggel utóbbi jelentetett ki megválasztott
nak. — A választás ezen eredménye mireánk nagy- 
mihályiakra nézve, akik Kövér Zoltán jeles kvali
tásait. nagy szorgalmát s kötelességtudását jól is
merjük. deprimálólag hat, annál is inkább, mivel 
ezen választás egy jeles tisztviselő ok nélküli mel
lőzését jelenti, pedig úgy tudjuk, hogy az illetékes 
hivatalos köröknek is Kövér volt mindjárt a kez
dettől fogva a hivatalos jelöltje ezen állásra s hogy 
mégis minden másképen történt, annak okát iga
zán csak a jó Isten mondhatná meg, aki a nagy 
urak szivébe és veséjébe lát.

A választás után következett az alispán év
negyedei jelentése, melyből a többek között azt is j 
megtudtuk, hogy márcziustól júniusig kivándorolt 
2067, Amerikából visszatért 676 egyén. Útlevél iránti j 
kérelem beadatott 2715.

Az alispáni jelentésből megtudtuk még, hogy 
a munkásviszonyok elég türhetőek a vármegyében, 
csupán a parnói uradalomban történt egy kis za
vargás, ahol 2 munkás felbujtása folytán 200 mun
kás abbahagyta a inunkat és nagyobb bért köve
telt. Ezen aztán a szokott módon segítettek, a két 
felbujtót t. i. letartóztatták, aminek következtében 
a többi 200 munkába állt.

Még több aprócsepro ügy elintézése után el
nöklő főispán a közgyűlés folytatását déli 12 óra
kor másnapra halasztotta.

Igen, igaza vau. Mig a szerelem hályoga 
borítja szememet, ddig boldog leszek.

Igen, igaza van. De eddig csak magamról 
beszéltem. Mi lesz akkor, ha majd ő tér eszére 
M i lesz akkor, ha majd ő gondolkozik ugv : 
• Azt hittem, hogy ő a legszebb; azt hittem, 
hogy ő a legokosabb és csak most látom, hogy 
ez csak a szerelem volt, elfogultság, álom 
délibáb..

Mi lesz akkor, ha majd ő veszi észre, I 
hogy két egymásután következő' nap soha sem 
egy forma, hogy kél egymásután következő hó
napon nem lehet ugyaniigv szeretni és hogy 
egy örökkévalóságon át nem lehet ugvanazt 
szeretni ?

Igen, igaza van. Talán csak későn fogja 
azt megérteni. Talán meg is hal, még mielőtt 
eszére térne. Ez utóbbi esetben boldog volt. 
Ekkor a szerelem nála örökké tartott.

Hány ilyen eset van ? Nagvon, nagvon 
kevés I

Vájjon biztos-e hogy csak engemet sze- j 
rét? Talán csak elfelejtette eddigi szerelmét '.' I 
Talán csak egy tulajdonságom tetszik neki'? 
Talán csak azt hiszi, hogy szeret, vagy csak 
azt hiszi, hogy majd szeretni fog ? Talán nem 
is tudja, hogy nii a szerelem ? Talán nem gon
dolkozott még soha az életről, szerelemről, 
házasságról.

Hátha őt is ugyanazok az érzések kínoz
zák Hátha neki is van egy barátja, mint ne
kem egy barátnőm, akinek megírja érzelmeit,

VEGYES HÍREK
Áthelyezés. A ni. kir. igazságiig)minisz

ter lőiy Dénes nagymihályi járásbirósági Írnokot 
a beregszászi kir. törvényszékhez helyezte át.

Előléptetés. Bcregszűízy István kir. ta
nácsos. zemplénvárinegyei tanfelügyelő a Vili, fize
tési osztályból a Vll-ik fizetési osztály 3-ik foko
zatába léptetett elő.

Kinevezés. Kóródy Ferencz zemplénvár- 
megyei tanfeliigyelöségi toliunk segédtanfelügyelővé 
neveztetett ki.

Uj ügyvéd. Dr. Goldberger Izidor, a bu
dapesti ügyvédvizsgáló bizottság előtt az ügyvédi 
vizsgálatot sikerrel letette s ügyvédi irodáját Ciál- 
szécsen megnyitotta.

Jótékonycélu Cabaret-estély. Városunk
ban f. évi junius hó 29-én az Aranybika szálloda 
összes termeiben jótékonyeélu műkedvelői cabaret- 
estélv lesz, melyre a közönséget ezúton is meghívja 
a rendezőség. Helyárak : I. hely 2 korona, II. hely 
1 K 60 f. III. hely I K 20 f, állóhely (Í0 f, karzat 
30 f. I'elülfizetések köszönettel fogadtatnak s hír
lapikig nyugtáztatni fognak. Műsor az estély kez
detén lesz kiosztva. Jegyek előre válthatók Lan- 
desman B könyv kereskedésében. Kezdete pont 8 
órakor.

Rajzkiállitás. A nagymihályi polgári fiú
iskolában f. hó 22-től 25-ig rajzkiállitás lesz, a 
melyeit a tanulók válogatott rajzait mutatják be. 
A rajztanitás teljesen a modern felfogás s irány
zat keretében folyt le, a mi a tanulók rajzain is 
igen szépen észlelhető. A tanulók rajzai mellett 
ott lesznek Hallt'r György rajztanár különböző 
tárgyú s technikájú képei is. Képvásárlás nincs ki
zárva. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét e tanul
ságos kiállításra.

Jubileum. Mint értesülünk, Oppitz Sán
dor nagymihályi róin. kath. lelkész julius hóban 
ünnepli meg áldozárságának 25 éves fordulóját, a 
mely alkalomból a hívők lelkes ovációkban készül
nek részesíteni a népszerű lelkipásztort.

Évzáró vizsgálatok. A nagymihályi nyil
vános polgári fiúiskolában az évzáró vizsgálatok 
a következő sorrendben fognak megtartatni : jú
nius 24-én délelőtt 1(1 órakor a róni, és gör. kath. 
tanulók hittanvizsgája, 29-én délelőtt az izr. hit
tanvizsga. Julius 1-én délelőtt a 111. osztály, dél
után a II. osztály és 2-án délelőtt az I. osztály 
vizsgája. A vizsgákon Beregszászy István kir. ta
nácsos, tanfelügyelő fog elnökölni. Miután a vizs
gák nyilvánosak, az érdeklődő t. szülőket s tan- 
ügybarátokat ezúton is meghívja az igazgató.

Zivatar. F. hó 19-én délután 6 és 7 óra 
között szörnyű villámlások és hatalmas menydör- 

a kivel közli aggodalmait, akinek feltárja 
belsejét.

Hátha neki is van egy valakije, akihez 
nagyobb bizalommal viseltetik, mint hozzám ?

Hátha .... hisz én is igv vagyok.
Igen, az irigység, a féltékenység, az a 

gondolat, hogy nem engem tart mindenének, az 
a gondolat, hogy másban csak némileg is gyö
nyörűséget talál; ez a gondolat teszi lehetet
lenné, hogy a magaménak, örökre az enyém
nek mondhassam.

Ez a gondolat az oka, hogy még mindig 
ngy gondolkodom, mint akkor, amikor oly sö
téten, oly kétkedőén beszélgettünk. ♦

A szerelem vak, de mindenkinek meg
nyílnak a szemei és jaj a tisztánlátóknak

• Ne ámítsuk magunkat, nem egyedül va
gyunk a földön; ne ámítsuk magunkat nem 
mi vagyunk a legszebbek, legokosabbak, leg
jobbak, ne követeljük, hogy ezt gondolják ró
lunk ; ne kívánjuk, hogy többnek tartsanak, 
mint amik vagyunk; ne 'legyünk tulkövetelők; 
vegyük a mát úgy, amint van; fogadjuk el azt 
amit nyújt; ne keressük azt, ami örökké tart, 
hisz mi sem tartunk örökké. Nősüljön!*

Ezt fogja ön válaszolni.
Én igazat adok Önnek, de azt felelem: 

nem lehet.
A test testet kíván, de a lélek, az : nyu

galmat.
llgody Oerő. 



gések közepette óriási, szinte felhöszakadásszerü 
eső ereszkedett le városunkra, a hol a villáin több 
helyre leütött, szerencsére azonban minden külö
nösebb kártevés nélkül. Több helyen a villáin a 
villamos biztosítékokat kiütötte.

Péter-Páli táncestély a szobránczl für
dőben. F. évi junius hó 29-cre a fürdő igazgató
sága a szokásos táncestélyt rendezi, melyre ezút
tal is tisztelettel meghívja a közönséget a rende
zőség. A táncestélyt megelőzőleg délután 3 óra
kor versenylövészet fog tartatni. 3 drh. igen érté
kes nyereménynyel. Mindenki saját serétes fegyve
rével és töltényeivel vehet részt a versenyen. 
Fegyverek és töltények ez alkalomra ki nem köl- 
csönöztetnek. A versenylövészet befejezése után 
Boross világhírű bazárjából igen csinos kiállítású 
10 drh. Szobránc-fiirdői emléktárgy fog kisorsol- 
tatni. Este 8 és 0 óra között tűzijáték rendeztetik 
„Anyós" röpitéssel. Utána tánc.

-— Esküvő. Weiszberger Samu helybeli vas
kereskedő f. hó 25-én esküszik örök hűséget Kis- 
verbóczon Herskovits Berta kisasszonynak.

Ifjúsági mulatság. A nagymihályi ifjú
sági egyesület a diszzászló alapja javára folyó hó 
16-án vasárnap délután a „Vörösház" erdőben 
confettivel és világpostával egybekötött táncmulat
ságot rendezett, mely minden tekintetben sikerült
nek volt mondható. A világposta versenyen a ki
tűzött jutalomtárgyakat Herczik Margit kisasszony 
nyerte el.

Elitéit sikkasztok. A kir. törvényszék 
f. ho 14-én tartott végtárgyaláson Vargay Béláné 
nátafalvai postamesternőt 8 havi fogházra, férjét 
Vargay Sándort, mint felbujtót, 2 évi fegvházra 
Ítélte.

Iroda áthelyezés. Fröhlich Gyula ügy
védi irodáját az Andrássy Dénes-utca 19. szánni 
saját házába helyezte át.

Halálozás. Ballagj Géza dr. a sárospa
taki jogakadémia nyug, tanára, volt orsz. képviselő, 
Zemplénvármegye törvény hatósági bizottságának 
tagja, f. hói 17-én Sárospatakon hosszas szenvedés 
után 56 éves korában elhunyt. Az elhunyt tudo
mányos képzettsége révén, nagy szerepet játszott. 
Az 1901-iki választáson az olaszliszkai kerület kép- 
v iseli ívé választotta szabadelvüpárti programmal, 
de az 1905-iki Tisza-féle választások, mint annyi 
más tehetséget, öt is elsöpörték a politikai szín, 
térről s azóta csöndes visszavonultságban élt. 
Temetése f. hó 19-én ment végbe Budapesten a 
tudományos világ nagy részvéte mellett.

Csendőr és erdőőr harca. Csincsa Gá
bor nagymihályi csendőr f. hó 15-én a szolgabirói 
hivatal utasítására Rákócz községébe ment, hogy 
egy vásott tanoncot, aki mesterétől Nagymihályba 
szökött, oda visszakisérjen. Estefelé tért vissza s a 
nagy hőségtől kimerültén, fáradtan heverészett a 
Pazdics község határában lévő s a Weinberger örö
kösök tulajdonát képező erdő előtti tisztáson a fű
ben. Nem sokáig heverészhetett, mert egyszerre 
csak hatalmas lövés dördült el s a csendőr sőré
tektől találva, összerogyott. Hörgésére megjelent 
előtte Szta/lkó János erdőőr. aki beismerte, hogy 
ö kitt, azonban azzal mentegette tettét, hogy az 
esteli szürkületben nem ismerte fel az alakban a 
csendőrt, hanem azt hitte, hogy kutya heverészik 
a fűben. Csincsa csendőr nem igen volt meghatva 
az erdőőr eme védekezésétől, hanem nagy Iónnal 
összeszedelözködött, előrántotta puskáját s Sztan- 
kóra akart lőni, csakhogy fegyvere csütörtököt mon
dott, igy aztán szuronyával több helyen megsebe
sítette Sztankót. Sztankó nem hagyta annyiban a 
dolgot, hanem a csendőrtől elragadta a fegyvert 
szuronyostul, nemcsak, de a csendőrt össze is kö
tözte, úgy hogy ez mozdulni sem bírt. Ez után pé
tiig. mint aki dolgát jól végezte, bement Pazdics 
községbe és ott átszűrt testtel a falu népének el
beszélte hőstettét. A falubeliek segítségére siettek 
a csendőrnek, akit kötelékeiből feloldoztak és be
szállítottak a nagymihályi közkórházba, ahova nem
sokára követte ellenfele Sztankó is. Itt Dr. Miklós 
Móricz kórházi alorvos részesítette az első segély
ben a sebesülteket. Az erdőőrnek állítólag a tüdeje 
van keresztül szórva, de tekintettel erős, drabális 
szervezetére, a sebesülést ki fogja heverni, a csend
őrnek pedig 18 sörét van a testében, akinek a se
besülése súlyos, de szintén nem életveszélyes. A 
vizsgálat úgy a hadbíróság, mint a polgári hatoság 
részéről megindult s f. hó 18-án megjelent a hely

színén a hadbíróság kiküldöttje, aki Fejér Elemér 
szolgabiróval együtt a vizsgálatot minden irányban 
megejtette. Csincsa csendőrt elszállították a kassai 
kerületi kórházba, Sztankót pedig a nmihályi köz
kórháziul!! ápolják.

Uj tánctanfolyam. Dicker 11. oki. tané 
tanító f. hó 30-án az Aranybika szálloda nagyter
mében az iskolai évad befejezése után egy uj tánc
tanfolyamot nyit, a mely körülményre ezúton is 
felhívjuk a t. szillök figyelmét. A beiratások már 
most is eszközölhetök a fenti helyen.

Az újhelyi polgármester fegyelmije. 
Ismeretes Székely Elek újhelyi polgármesterének 
azon csinyje, hogy a f. hó 8-án végbement koro
názási jubileum alkalmával a városházára kitett 
zászlót bevonatta s egész nap vígan dolgozott hi
vatalnokaival együtt, sőt a „zaclizést" sem mulasz
totta el a közeli Kov acsicsné-féle vendéglőben. A 
polgármester ur ellen most kuruckodása (?) miatt 
a főispán f. ho 17-én kelt 091. sz. határozatával 
fegyelmi vizsgálatot rendelt el.

A vonatok világítása. A magyar állam
vasutak vonalain a személyszállító kocsikban a vi
lágítást gyökeresen megjavítják ezen esztendőben. 
A mostani v illamosv ilágitási rendszert is ki fogják 
küszöbölni, mert a mai lámpások csak a kocsi - 
szakaszok tetejét világítják meg és olvasni alig 
lehet máskép, mintha az ember föláll. A mai lám
pások helyett kétkarú villamos csillárokat fognak 
alkalmazni, hogy az utasok ülő helyzetben is jól 
lássanak. A külföldre járó- kocsikat külön villám
fejlesztő dinamógépekkel is föl fogják szerelni.

Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdezték, hogy 
különösen a mezei munkáknál, az őket kínzó 
szomjúság ellen mitévők légynek, akkor azt aján
lottam nekik, amit ezennel minden olvasóm
nak ajánlani fogok ; — ők azt kipróbálták és ezen 
jó tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, 
hogy ezen soraim sok olvasója, ha csak szellem
ben is, ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próa 
által személyesen meggyőződnek.

Vegyen, úgy mondtam az emberekhez, 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15—20 gramm, l'ranck-káv é-pótlékkal, ami felesége 
konyhájában bizonyára meglesz. 5 percig jól fel
forralni, azután a főzetet állítsa félre és hagyja 
kihűlni, (ízlés szerint egy kevés cukrot tehet 
hozzá) azután palackban, vagy kulacsban vigye 
magával a mezőre. Legjobban tenné, ha a pa
lackot azután egy árnyékos helyen a földbe ásná, 

mivel az ital akkor hús, friss marad.
Ha azután szomjas, akkor igyék ezen Franck- 

főzetből egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog, 
hogy szomjúsága milyen hosszú időre csillapítva 
marad.

A „Franck“ tehát nemcsak a legjobb kávé- 
pótlek, mert hiszen ilyennek általánosan el van 
ismerve, — hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

Felelő* Mzerkex/Jő Dr. Kállai József.
Kia.lúhivNixli niiiv../Mto Landai József

Hirdetések.
286.

n>07. v.«. Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó 1881. évi LX. t.-cz. 102. 

§-a .‘Kelmében ezennel kó/.liin-í* teszi, hogy a sátoraljaújhelyi 
kir. jbirÓB.ágnak 1906. V. 169Ű1/Ó. sz. végzése következtéién 
I>r. Szauberer Béla ügyvéd áltál képviselt Kuglev.sz.ky Ignác 
javára Polan.s/.ky Kázmér ellen 3280 kor. s jár. erejéig l*to7. 
évi niárt-z.ius hó í t éli foganatosított kielégítési végrehajt is 
utján lefoglalt s 888 koronára ImcMÍlt következd ingóságok 
u. in. férfi f liérneitiíi, felölték é.s vadászfegyverek nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a iiagymiliályi kir. jár.ísliiróság 1907. 
évi V. >2/2. 'ziinii végséae folytán 32S K &0 Alléi követeién 
es eddig összesen — kor-ma — fillérben biróilag már meg
állapított költségek erejéig 8 tár in alpere-. Polatiszky Ká inéi- 
lakásán leen.|ő eszközlésére 1907. évi julius hó 2 napjának 
délutáni 3 órája Initáildnül kitíizetik, éa ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi UX. t- . Io7.es 108. értelmében 
készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség e-et- n 
beesáron alul is el fog adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és fcliilfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120 §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Nagymihály, '907. junius 14. napján.

Szondy István
bír. kiklildr.lt.

Egy teljesen jó karban lévő alig használt 

xkerékpár= 
eladó. Czim e lap kiadóhivatalában.

Meghívó.
Ama élünk érdeklődés, mely a mi eredeti 

SINGER varrógépeinken készült mű hímzések kiál
lítása óta aztm igyekezetünket kiséri, hogy e házi 
művészetet általánossá és könnyen hozzáférhetővé 
tegyük, arra indít, hogy a t. hőlgyközönség becses 
figyelmét teljesen

díjtalan tanfolyamunkra 
hívjuk föl, melyen n divatos mű hím zést 

eredeti SINGER varrógépen 
taníttatjuk. Az uj him/ési eljárás könnyen és gyor
san elsajátítható és némi szorgalom és kitartás 
mellett az oktatás eredménye meglepő. Jelentős 
emlékekre és szép ajándékokra a családi körben 
mi sem annyira alkalmas, mint oly használati tár
gyak, melyek sajátkezűkig készített bájos hímzés
sel vannak díszítve. A különféle technikák alkal
mazásában, mint tüfestés, színes hímzés, zsinór 
és monogramul hímzés, smyriia hímzés, applicatió 
és ürmunkákban készségesen szolgálunk tanács
csal és felvilágosítással.

Hangsúlyozzuk még, hogy mind eme mun
kák az egyszerű Singer Central Hobbin varrógé
pen, úgy a mint ez a családi használatra szolgál, 
állíttatnak elő és a kivitel nemcsak sokkal gyorsabb, 
de szebb is mint a kézzel végzett munka.

A tanfolyam Nagymihályon f. évi julius 
hó 1-én kezdődik az állami iskola egyik tan
termében.

Jelentkezéseket tanfolyamunkra szíveskedje
nek hozzánk szóbelileg vagy Írásban (Kassa, főutca 
76. sz. a.) intézni.

Kiváló tisztelettel
Singer Co. varrógép részvénytársaság.

HORVÁTH IMRE
férfi- és női-czipész —— —_

Tisztelettel van szerencsém Nagymihály 
és vidéke nagyérdemű közönségét értesíteni, 
hog\ Nagymihályon, Jókai utca 11. szám 
alatt a mai kor igényeinek teljesen megfelelő 

férfi- és női-czipész 
műhelyt nyitottam.

Több évi működésem hazánk nagyobb 
városaiban szakmámban való teljes jártassá
got eredményezett, miért is azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy férfi- és nöi-lábheliket a 
lég ízlésesebb kivitelben készíthetek.

Szives támogatást kér
HORVÁTH IMRE

czipész.

Ház eladás.
A DOBOS MIHÁUY-féle Rákóczi-utcai 
13. számú ház a rajta lévő mellék
épületekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó. Tudakozódni lehet 

Muzsikás Gyuláné 
........ = háztulajdonosnőnél. =

A »11A T T ¥ U« gözm osó- 
intézetben (Laborcszögön) 
f. évi junius hó 1-étől egy 
férfi-ing vasalása
csak 8 krba kerül.

kiklildr.lt
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lárusitó hely:

»eee«esi

Budfipest, Vózörtit O«>9
által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

kukorteza-

aczél-ekék, 2-
egyéb gazdasági gépek.

Uszoda-megnyitás
Tisztelettel van szerencsénk Nagymihály es vidéke n. e. kö

zönségének szives tudomására adni, hogy folyó évi június hó -4-tol 
Nagytníhályon a közfürdő mellett egy

NYÁRI USZODÁT
nyitottunk. Kőtörekvésünk odairányul, hogy a t. közönség minden 
osztályának igényeit kielégíthessük ug\ az uszoda, illetve fürdőszo
bák. mint az árakat illetőleg.

Midőn eme vállalatunkhoz a t. közönség szives partfogasát 
kérjük, egyben tudatjuk az uszoda-árakat, melyek a következők :

Idenyjegyek:
I. családj. 18 K. >zemély. 14 K.

II. H 12 K.
III. ,. 7 K,

úszónadrág 4 fillér.

f. 
f. 
f. 
f.

oszt, személyenként 30
20
10

.. 4
Lepedő 4 fillér,

Idényjegyek \áhí . .ok BLL’M BERNAT férfi-szabó üzletében 
Kossuth Lajos-utca 19. szám alatt.

A/ uszoda a t. k .■ a.ség rendelkc/vsére all reggel 4 oratol 
este 8ig, nőknek délelőtt 8-tol 10-ig. délután 3-tol 5-ig.

Kivaló tiszteletté! BLUM és BERNSTEIN.

* \-
\ V 1

MflGYARORSZAGI KÖZPONT: 
!T ETERNIT MÜVEK 
ATSCHEK LAJO^ 

BUDAPEST, andrássy-út33.

Brügler Lajos Nagymihály
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HASGHEK ÉS ROZSA
KŐFARAGÓ MŰÉPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR
-r-...................... = KASSA, Pesti-út 9 a. =====

l’iok : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek 
b. tudomására hozni, hogy Nagymiliályban

kőfaragó-üzletet
— és sirkő-raktárt
alapítottunk. — Baktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- és vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerű építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség b. 
figyelmét saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk köhomlokzatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tisztelettel

HASCHEK és ROZSA.

II

C

CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Locomobil és gőzcséplőgépek,
járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 

..................... és aratógépek.
zalmakazalozók, . „ . . _ .
tisztífo-rosták, konkolyozók, kaszáíö-

Planet jr.szénagylljtők, boronák, sorvetögépek, 
kapálók, szecskavágók, répavágök, 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
és 3-vasu okék és minden

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat
elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedi^ a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

•»

Fakoporsók 1 frftól

A gyászosét megtörténté
vel, a hozzátartozók bánni 
módon tett értesítésére, vi
dékre is a lehető legrövi
debb idő alatt az intézet 
megbízottja tiszteletét te- 
endi a rendel mény átvé
tele végett és gondoskodik 
annak pontos kiviteléről.

kexth'e feljebb, érexkopartfőkat gyermekeknek 7 fettől feljebb, nagynak 
: <•</?/ ö/ nagyságban .i.'í fi ttől egész 500 fetig.

yászszal, rendelkezik oszlopos
kellékekkel. A legcsekélyebb

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását g
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden átemeléshez szükségeltető 

rendehnénynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik.

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla
Sürgönyczím: Temetkezési "Vállalat HSTae-y-miliály. =====
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Nyom. Landeaman B. könyvnyomdájában.


