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Mondanunk sem kell, hogy a képvi
selőválasztási szavazásról van szó. Minapi 
cikkein a választó kerületek beosztásáról 
szóit, s a végén megírtam, hogy a sza
vazás titkos vagy nyilvános módjáról majd 
más alkalommal. Hogy ezt már most te
szem, erre főleg a „Budapesti Hírlap" f. 
hó 3-án megjelent 211. számának vezér
cikke adja az alkalmat, a mely erősen har
col a titkos szavazás ellen.

Mi tisztelettel viseltetünk ezen tárgyi
lagosan iró, tisztességes laptársunk iránt, 
de most az egyszer engedje vele szemben 
ellenkező álláspontra helyezkednünk. E so
rok írója 1872 óta a mikor a titkos 
szavazási módnak a képviselőházban elő
adója voltam, tehát mintegy 36 év óta 
harcolok a titkos szavazás mellett s meg
győződésemnél most is erősen állok. De 
mivel mellette szóló érveimet akkor 
mint képviselő szóval a Házban, tollal az 
„Ellenőr"-ben, azóta a „F. M. Hírlapban" 
és más alkalmakkor bőven kifejtettem : ez 
alkalommal inkább a „Budapesti Hiriap** 
vezércikkére kivánok válaszolni.

De az igazságnak vélünk tartozni az
zal, hogy a hol t. laptársunk igazat mond, 
illetőleg a hol véleményünk egyez, azt elös- 
merjük. Ilyen nagy igazság, a mit cikke 
elején mond, hogy a kérdés nálunk két
szeres fontosságú, mert ugy az „államfői, 
mint a végrehajtó hatalom tülon-túl erős 
és nem mondható teljesen függetlennek 
minden külső hatalomtól." Ezt aláírjuk.

de hát mi ezir/vagyunk a titkos 
szavazás mellett!

Elösmeri a cikkíró, hogy a titkos sza
vazás „nagy elterjedtségnek örvend, a nyílt

T A R C Z A.
Rohanó fejlődés.

Megszoktuk és közömbös szemmel nézzük 
a rohanó fejlődés gyors csodaalkotásait. Az ide
ges, lázas életmód, a melyet élünk, ritkán nyújt 
alkalmat az elmélkedésre, az elmélyedésre." Porból 
lettürk," mondja a nagy, örök allegória, de mi 
már azzal a porral sem törődünk, mely ruhánkra 
tapad, a melyet tüdőnk besziv.

A mi a port illeti, az sehol oly bőséges, oly 
ijesztő mennyiségben nem borította el az ős hu
muszt, mint azon a helyen, mely a Városligettől 
nyugatra a fővárost határolta. Még három évti
zed előtt kietlen szeméthalmazok, ócska deszka
kerítések között bandukoltak az elszánt emberek 
azon a rendezetlen érségen, hol ma büszke palo
ták emelkednek s bmzines motorok száguldanak.

A külvárosi el nésség Csikágónak nevezte el 
azt a városrészt, mely a •Rottenbil er utcán túl az 
Aréne-utig tered. A' elnevezés nem egészen ön
kényes, azt al arja jelezni, hogy ilyen gyors fejlő
dést csak Csikágó városa volt képes produkálni.

Évek óta lakom ebben a budapesti Csiká- 
góban, de érdeklődésemet főleg az Aréna-ut köti 
le. mely szépségével, mozgalmasságával a világ
városi bulvárokra emlékeztet.

Az Aréna-uton (az Abonyi-utca sarkán) van 
a Riviera-kávéház, mely épp oly hirtelen keletke
zett, mint ez az érdekes városrész. 

szavazás csupán Magyarországon, Porosz- | 
országban és a Svájc némely cantonjában | 
van érvényben." No, ez ugyan szerintem 
nem döntő körülmény, mert ha egyedül 
nálunk volna is érvényben, de meggyőző
désem szerint ha jó volna, védeném; de bi
zonyosan még kevésbé döntő a titkos sza
vazás ellen.

Tekintélyekre hivatkozik t. laptársunk, 
neves írókra, a kik a nyilvános szavazás 
mellett nyilatkoztak: a francia Montes- 
quieu, Honzel, Lefévre, Pontalis, az angol 
Mill, Hare, a német Roscher, Bluntschli 
(Svájc), Meyer, Gneist, Bismarck és 
Freitschke Írókra és politikusokra, mint a 
titkos szavazás határozott elleneseire. Még 
azok is, mondja tovább, kik a gyakorlat
ban a titkos szavazás mellett döntenek, 
elismerik, hogy az idealisabb (ezt én is 
elösmerem), a választójog természetének 
megfelelőbb a nyílt szavazás (?) Bentham, 
Rossi, Duplanthier.

Nem bírok oly készültséggel, hogy a 
cikk ellenében ugyanannyi francia, német, 
svájci és angol irót tudjak sorba állítani a 
titkos szavazás mellett : de a logicában 
hajdan ugy tanultam, hogy az ilyen érv
nek a neve „argumentum ad verecundiam" 
és azt a gyenge érvek közzé soroztuk. Ez 
az érvelés az ellenfélnek mintegy a sze
rénységét támadja meg, lesz-e elég sze
mérmetlen ennyi tekintély ellenében saját 
véleményét fentartani. Lehet ezt arra fel
használni, hogy vele kifejtett tárgyilagos 
érvelésünket támogassuk, de magában 
döntő érvnek nem. mert annak igazi ér
telme a következő lenne: „En nem tudom 
mi az igaz, mi a célszerű, mi a jó ebben 
a kérdésben, de ezen nagy tekintélyek igy 
vélekedtek, tehát én is hozzájok csatlako
zom."

Szép nyári este volt, mikor a délszaki nö
vényekkel szegélyezett hosszú, széles teraszo> él
veztem a lágy', hüs szellőt, mig körülöttem viuam 
bohémnép, írók, piktorok, szobrászok, zenészek és 
színészek tarka csoportokban, változó hangnem
ben csevegtek, kacagtak, mulattak. . .

A fiatal írók és újságírók külön nagy asz
talt foglaltak el s élénken tárgyalták az aktuáli- 
tásokat. Olyik hirtelen felugrott és sietett a re
dakcióba. A távozásnál nem mulasztotta el kije
lenteni : „Visszajövök."

Mert ez a kávéház, mintha csak a „Quar- 
tier Latin"-ben volna, valóságos irodalmi és mű
vészi kávéház lett. Színésznő, színész, színigaz
gató nem utazik keresztül Budapesten, hogy be 
ne kukkantana.

Azon a nyári estén, a melyről szóllottam, 
én is kedves régi ismerőssel találkoztam a Riviéra 
terasszán : Deési Tivadar nyugalmazott rendörta- 
nácsossal. Az öreg ur egyike azoknak a krimmi- 
nál-szociológusoknak, kikn -k szava mindig érde
kel. Valami különös talentuma van az embereket 
kigombolni és belenézni a lelkűkbe. A mellett hi
ányzik belőle a doktrinereknek az a visszatetsző 
vonása, hogy nézetüket, véleményüket másokra 
erőszakolják.

— Nos. ugy-e remekül fest ez az uj kávé
ház ? — kezdette.

— Igen, — mondottam.
— És itt, az Abonyi-utca sarkán, sietett 

megjegyezni öreg barátom jelentős mosolylyal . . . 
Különös. . .

„Hazai Íróink úgyszólván kivétel nél
kül a nyílt szavazás hívei" mondja cikkíró, 
de egyet sem nevez meg !

A titkos szavazás ellen szól — írja 
t. laptársunk az, hogy a közéletnek, a 
politikai életnek nyilvánosnak kell lennie, 
és „a nvilt politicai állásfoglalásnak nagy 
jelentőségű erkölcsi szempontjai". Ez más 
szavakkal ugyanaz, hogy a nyilvános sza
vazás ideálisabb. Ezt már fentebb elismer
tem és az elméletben elismerem. De a gya
korlat az ellenkezőt követeli. Hát tegyük 
fel. - a mi lehetetlen hogy a válasz
tókat értelmiség szerint ketté osztjuk, ak
kor az értelmesebbeket nyilvánosan, a töb
bieket titkosan szavaztatjuk. Igy elfogadnám 
amazokra nézve a nyilvános szavazást, de 
emezekre nézve nem. Epén ezért, ha eddig 
tűrhető volt is a nyilvános szavazás, mig 
a választói jog nem volt általános, mig azt 
a vagyoni census is korlátozta olyanokra, 
a kikről mégis feltehető, hogy valamivel 
értelmesebbek a teljesen vagyontalanoknál : 
most az általános választói jog alapján az 
értelmesebbek aránylag elenyésző kisebb
ségben lesznek, oly választási módot kell 
tehát megállapítani, amely legalább is meg
nehezítse azt, hogy némi hatalommal ren
delkező egyének a választók nagy tömegét 
juhnyájként tereljék oda a hová nekik tet
szik, mint sokszor láttuk a nyilvános sza
vazásnál. Ez a mód pedig a titkos szavazás.

„A nemzeti közakarat kialakulását — 
írja tovább cikkíró csupán a szervezett 
kormányhatalomtól kell függetleníteni" De
hogy csupán ! Több mint négy évtizeden 
át szerzett tapasztalataink egyebet tanúsí
tanak. I la minden illetéktelen befolyástól 
akarjuk a választási szabadságot megóvni, 
függetleníteni kell biz' azt — beszéljünk 
nyíltan a nagy birtok befolyásától és

— Miért különös ? — kérdeztem.
Deésy Tivadar intett, hogy számot ad róla.
— Több mint különös, csodásán érdekes, 

hogy én ebből az ezüst Wellington-csészéből szür- 
csölöm a mokkát ezen a helyen, a melyhez, 
mondhatom, izgalmas, kriminális emlékek fűznek.

— A helyhez ? — kérdeztem.
— Igen, ehhez a helyhez.
Merengően tekintett maga elé és halkan 

folytatta :
— Itt, ezen a helyen végeztem az első na

gyobb rendőri nyomozást, ezelőtt harmincöt év
vel.. . Mikor négy markos rendőr kíséretében ki
jöttem, szükségét éreztem, hogy ujjam állandóan 
a revolver ravaszán legyen. A mai nemzedék alig 
tudja elképzelni, hogy milyen sivár, veszedelmes 
terület volt ez. Ha ösmeretlen gonosztevőt kellett 
üldöznünk, első utunk ide vezetett. Ez volt a raz
ziáknak legizgalmasabb és legeredményesebb szín
helye. Az a rendőr, ki idelépett, minden borza
lomra el volt készülve. De az az eset a szokott
nál is veszedelmesebb volt.

— Emlékszik reá ? — kérdeztem.
— Ó, nagyon pontosan. — még a nevek 

nagy részére is. Nem közönséges eset volt. Ha 
érdekli ....

— A legnagyobb mértékben, — siettem vá
laszolni.

— Jó, elmondom. Ismétlem, harmincöt év 
előtt történt. Fiatal rendőrtiszviselő voltam, mikor 
értesitetiek, hogy a Rókus-kórház sebészeti osz
tályán egy ember fekszik súlyos sérülésekkel. Meg-

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



a papi befolyástól is. A nagybirtok tulaj
donosának. uradalmi tisztségének, haszon
bérlőjének mindenkor módjában van, volt 
jobbágyainak legelő és faizás terén kedvez
ményeket adni vagy megvonni, a melyek 
azoknak anyagi jólétökre hatván, nagyobb 
erővel bírnak minden kapacitátiónál és oda 
szavaznak nyilvánosan, a hová az uraság 
parancsolja. A papi befolyásról pedig 
annyit láttunk, hallottunk olvastunk, hogy 
arról beszélni is felesleges. Különösen az 
előbbi szerezte meg a volt jobboldal, vagy 
Deák-párt, újabban az úgynevezett sza- 
badelvüpárt uralmát fentartó szavazatok 
legnagyobb részét, hasonlíthatatlanul többet 
mint a tisztviselői befolyás.

Az ezután következő fejtegetéseiből 
— úgy értem — azért nem helyesli t. lap
társunk a titkos szavazást, mert az elzárná 
a felvilágositás, rábeszélés, kapacitálás útját. 
Ámde ennek a szavazáskor már úgy sincs 
ideje, van rá idő napokon, sőt heteken át 
a választás előtt.

A titkos szavazás eredménye — mondja 
cikkíró — nem lesz a valódi közakarat 
nyilvánulása, de a nyers egyéni akaratok 
mechanikus összegezése, a mely lehet az 
igazi közakaratnak épen az ellenkezője ! 
Ezt, megvallom, nem vagyok képes meg
cáfolni, mert gyenge eszemmel nem vagyok 
képes megérteni. Nehogy a választó csak 
saját egyéni akaratát érvényesítse — mondja 
a cikkíró — a nyilvános szavazással biz
tosítani kell a köz (ki ez a köz?) számára 
a befolyás, ellenőrzés és felelősségre vonás 
lehetőségét. Hát ez lesz az a szabad vá
lasztás? befolyás, ellenőrzés felelősségre 
vonhatás alatt??? No ilyen még ezelőtt 
sem volt!

(Folyt köv.)

— Védekezés az ázsiai kolera ellen. Az 
ázsiai kolera elleni védekezés tárgyában a belügy
miniszter, az alispán illetve a főszolgabiró utján 
a következő rendszabályok foganatositására uta
sította a községi és körjegyzőket: 1. A köztiszta
ság megőrzése, illetőleg annak helyreállítása vé
gett köréhez tartozó minden községben a szoká
sos módon hirdesse ki, hogy a házak udvarai 
azonnal tisztittassanak ki, a kutak környékén eset
leg meglevő gödröket és pocsolyákat töltsék ki, 
a kutak környékét egy méternyi távolságban bő
ven kavicscsal töltsék fel ; a kutak meritőit a 
kutgémhez kovácsolják hozzá és keresztpánttal 

jelentem a rendőrönos kíséretében s megállapí
tottam, hogy a súlyosan sérült ember Francesco 
Laudon spanyol atléta és mübirkozó. A hatalmas 
termetű spanyol tört németséggel, melyet rossz 
franciával vegyített, elmondotta, hogy ő, a ki a 
cirkuszban mint mübirkozó szerepelt, az éjjel né
hány emberrel dorbézolf. kikhez később egy fel
tűnően szép szőke leány szegődött. Ö ezzel a le
ánynyal jóval éjfél után sétára indult. Beszélni 
alig tudtak egymással, de a lány lángoló tekin
tete megzavarta kissé ittas fejét. Nagyon szívesen 
sétált vele a langyos nyári éjben a nagy fák kö
zölt. A leány karjába csimpaszkodott és ezette. 
Mikor a fás területet elhagyták, homokos, buckás 
talajra értek . . . Nem gyanított semmi rosszat, 
sőt örült a kedves kalandnak. Hirtelen egy fake
rítéshez értek, melyen belül mindenféle épületrész 
és sok szemét volt. Emlékezett, hogy meg is bot
lott egy gerendába. A leány hangosan kacagni 
kezdett s abban a pillanatban négyöt férfi rohant 
elő botokkal, dorongokkal a kerítés mögül .... 
Tudta, hogy miről van szó . . . Elhatározta, hogy 
erősen, kétségbeesetten fogja magát védelmezni. 
Úgy is történt, az egyiket öklével leteritette. a 
másiknak egy bokszszal felütötte az állát... de 
ekkor egy erős, tompa ütés esett a fejére, mely 
elkáhitotta. A földre zuhant . . . Érezte, hogy ki
rabolják, hogy össze-vissza kutatják zsebeit . . . 
Nem tudott védekezni, eszmélete egyre hontályo- 
sodni kezdett, csak arra emlékszik, hogy néhá- 
nyan felkapták és valahová vitték. . . Oda. a hol 
reggel megtalálták.. . . Minden értéke, körülbelül 
nyolcvan forint készpénze, aranyórája, lánca, gyű
rűje s néhány ezüst, arany kitüntetési érme hi
ányzott .... 

lássák el, hogy abból edénynyel ne lehessen me
ríteni. A kutak közelében ruhát mosni tilos. 2. 
Az utszéli árkokat tiszti sák <i és a benne levő 
viz lefolyása biztosíttass ék. 3 A trágyára gond 
fordittassék, hogy azt a kutashoz közel ne rak
ják. hogy a trágyalé ne folyjon ki, a hol a trá
gyáié tócsában összefolyt, azt ki kell tölteni. 4. 
Nyilvános helyek, községháza, iskola, korcsmák 
árnyékszékei tisztán tartandók és mésztejjel na
ponta fertőtlenitendök, minthogy a lakosság va
gyoni állapota azt megengedi és kötelezni kell a 
lakosságot árnyékszékek felállítására, birság terhe 
mellett. 5. Mindenütt a szobákban nyitható abla
kok legyenek.

VEGYES HÍREK
A főszolgabírói hivatalból. I >r.Widder 

Márk járási tiszti orvos szabadságáról visszaérkez
vén átvette hivatalát az őt helyettesítő Dr. Pogány 
Gerő körorvostól.

— Az uj pénzügylgazgató kinevezése. A 
király Eisemann Oszkár pénzügyi tanácsost, deb
receni m. kir. pénzügyigazgató helyettest a Po
zsonyba áthelyezett Mauks Endre ni. kir. pénz
ügyigazgató helyére Sátoraljaújhelyre pénzügyigaz
gatóvá nevezte ki. Az uj pénzügyigazgató műkö
dése elé, kinek a pénzügyigazgatás terén jelentős 
érdemei vannak : Zcmplénvármegyc közönsége an
nál inkább nagy várakozással tekint, mivel az uj 
pénzügyigazgatót a legjobb hir előzi meg s mű
ködését eddigi helyén is úgy a közönség, mint a 
pénzügyi tisztviselők megelégedésére, azok rokon- 
szenvét bírva teljesítette.

Tiszti képesítések. Egreczky Béla és 
Tomkó György cs. és kir. 66. gyalogezredbeli 
egyéves önkéntesek, városunk szülöttei, az őszi 
hadgyakorlatok befejeztével f. hó 21—24-ig a 
miskolezi hadosztály parancsnokságnál megtartott 
tiszti vizsgát jó eredménynyel letették s igy rövi
desen a panganétot már hosszú karddal cserélik 
fel.

Joggyakomokl állás szervezése bíró
ságunknál. Mint értesülünk, a nagymihályi kir. 
járásbíróságnál egy joggyakornoki állás szervezése 
van tervbe véve, a mely állás már rövid időn be
lül kerül betöltés alá.

— Izraeliták újéve. Az izraeliták újévi 
ünnepe f. hó 25. és 26-án szombaton és vasár
nap lesz. Az ünnep első napján Ehrenfeld Simon 
főrabbi szentbeszédet intéz a hívekhez. Az izraeli
ták időszámítása szerint ezen újévvel az 5669-ik 
esztendő veszi kezdetét a világ teremtése óta.

A további kérdésekre előadta, hogy az egyik 
rablóban felismerni véli azt a birkózót, kit három 
nappal előbb a cirkuszbán nyilvánosan földre te- 
pert . . . Arra is emlékezni vél, hogy a rablók 
visszamentek a kerítés mögé s ott hosszasabban 
tartózkodtak.

— Nos — folytatta a rendörtanácsos — es
tig néhány ügyes polgári biztos segítségével — 
akkor még úgy hitták a detektiveket — tisztában 
voltunk a személyekkel. Akár nyomban le is tud
tuk volna őket tartóztatni. De fönöKöm, ki na
gyon praktikus rendőr volt, azt mondta, hogy erre 
ráérünk. Előbb a pénzt és az értéket kell megta
lálnunk . . . Valószínű, hogy nem vitték maguk
kal, hanem egyelőre elásták valahová, úgy lehet 
a kerítés mögé . . . Utasítást xaptarn . . négy ren- 
dörrel elrejtőzn a kerítés mögé, melyet a mübir
kozó szavai után könnyű volt megtalálnunk .... 
Itt, ezen a helyen, a hcl most pikkolózunk, tör
tént a rablás és én egy hos;zu éjszakán át itt 
lese.kedtem, készén aira, h<gy élet-halálharcot 
kell vívni . . . Emberein fegyverrel a kezükben 
hason feküdtek néhány állvár y fedezete ala.t. én 
egy ócska ajtó mögé vonultam. Már hajnalodni 
kezdett, mikor halk lépéseket hallottunk ... a de
rengő félhomályban észrevettük, hogy egy nő kö
zeledik óvatos, macskaléptekkel. Egyenesen felém 
tartott s megfogta azt az ócska ajtót, a mely mö
gött ültem. Hirtelen felugrottam s megfogtam 
karját. A leány hangosan felsikitott s kiszakította 
magát kezemből ... Az egyik polgári biztos át
kapta derekát s befogni igyekezett száját .... A 
leány kétségbeesetten védekezett, sivitott, karmolt, 
harapott . . Persze nem sokat használt ... De a 
helyzet hirtelen kritikussá fejlődött . . . Erős lép-

Leégett malom. Butkán f. hó 21-én le
égett Wiczmándy Ödön nagybirtokos gőzmalma. 
A tűz keletkezésének oka eddig kideríthető nem 
volt, legnagyobb a valószínűség, hogy üzem köz
ben keletkezett. Az oltásnál a község lakói nagy 
számban vettek részt, élükön Szoták István kör
jegyzővel. a ki a legnagyobb tűz közepette a ma
lom raktárából 4 hordó olajat és egy hordó ben
zint kimentett. Ha e robbanó anyagok tüzet fog
nak. emberéletben is kár eshetett volna. A malom 
berendezése biztosítva volt.

Letört virág. Puky Ilonka, Puky Endre 
máramaros-rászocskai tanító 14 éves leánya, ki 
három hét előtt édesanyjával rokonai látogatására 
Nagymihályba érkezett, hosszas szenvedés után f. 
hó 23-án elhunyt. Temetése nagy i ész vét mellett 
ma ment végbe. Az elhunytban Egreczky Mihály 
uradalmi intéző unokahugát, Csighy János máv. 
hivatalnok sógornőjét gyászolja.

Földvétel. Márkusháza és Márkcsemer- 
nye község lukói Weisz M. Dávid budapesti la
kos tulajdonát képező 60 kát. holdnyi a nátafal- 
vai határban fekvő szántóját holdanként 1000 ko
ronájával megvették.

— Felakasztotta magát. Vásárhelyen Kir- 
nág Mihályné, egy jómódú gazdaember neje, e 
hó 21-én mialatt háznépe a mezőn volt, lakásán 
felakasztotta magát. Mire hozzátartozói hazaérkez
tek, a szerencsétlen nő már meg volt halva. Tet
tét elmezavarban követhette el, miután semmi ok 
nem forgott fenn arra, hogy az élettől megváljon.

— 110 évet élt. A Sztropkó melletti Vojt- 
vágáson e napokban halt el Schvarcz Dávid sza
tócs 110 éves korában. Az öreg szatócs Pazdicson 
1798-ban született és a szabadságharcz már 50 
éves korában találta öt. Soha nem volt beteg és 
már 50 éve hogy Vojtvágáson lakik. Midőn egy 
hónappal ezelőtt beteg lett, folyton azért imádko
zott, hogy az engesztelő napot elérhesse, bűneitől 
menten akart a másik világra költözni. De a sors 
nem engedte meg e kívánságát és a vármegye 
legidősebb embere e hó 20-án meghalt.

- Országos vásár. A legközelebbi úgyne
vezett Lukács-vásár Nagymihályon 1908. évi ok
tóber hó 12. és 13-ik napjain fog megtartatni.

Egészségügy. A közönség megnyugta
tására közöljük, hogy a vörheny betegségek száma 
városunkban oly csekély, hogy járványról szó 
sincs és nem is lehet. Alig egy nehány megbete
gedés volt és valamennyi oly enyhe lefolyású, 
hogy a betegek rövid pár nap alatt felépültek 
Az iskolákban az előadások rendesen folynak.

tekkel három-négy ember közeledett. Néhány lövés 
hallatszott s egy golyó megsebezte az egyik ren
dőr vállát. Mi is viszonoztuk a lövést . . . Alig 
húsz lépésnyire tőlem tompa zuhanás hallatszott. 
Utána menekülő lépések zaja. . . Néhány perc 
múlva készen álló revolverei a kerítés felé men
tünk, miután a leányt előbb erősen megkötöztük. 
Két lépésnyire a kerítéstől egy ember feküdt ha
son mozdulatlanul ... Az egyik polgári biztos, 
az öreg Bater megvilágította a kis lámpával az 
arcát . . . Ráismert.

— Ez a Sábák Józsi.
A leghíresebb betörők egyike feküdt ott hol

tan ... A leány hosszas faggatás után megmu
tatta a helyet, a hová a rablott holmit ásták . . 
Egy hét múlva húsz forint híján a pénz is meg
került ... A spanyol mübirkozó hamarosan el
hagyta a kórházat s mikor a végtá.-gyalást meg- 
tarották, már isten tudja merre járt . . .

S mi lett a szőke leányból ! kérdeztem.
— Azt hiszem három esztendei fegyházra 

Ítélték . . . már sok volt a rovásán . . De még 
azután is találkoztak vele razziákon . . . Hanem, 
hogy kinek a golyója terítette le Sábák Jóskát 

mondotta az öreg rendőrtanácsos, mélázó te
kintettel — azt máig se tudjuk.

— Bizony, nem lehetetlen, hogy itt, ezen a 
helyen, éppen én öltem embert . . . S most itt 
ülök, körülöttem vidáman szórakoznak, gyönyör
ködnek a finom, diszkrét barokk-diszitésen, fényes 
villamos csillárokban ... így rohan az élet, ba
rátom ... Ezt igazán nem hittem volna azon az 
éjszakán. . .

Zöldi Márton.



— Reformátu;ok közgyűlése. A tiszán- 
inneni ref. egyházkerület f. hó 22-*n tartotta Mis- 
kolczon őszi közgyűlését, a melyen Kun Bertalan 
püspök és Meczner Béla főrendiházi tag elnököl
tek. A közgyűlésen az egyházkerületi tagok, 
tekintettel arra, hogy a tárgysorozatba fel volt 
véve a Ne teniere kezdetű pápai encyklika elleni 
felterjesztés s más fontosabb ügyek — rendkívül 
nagy számban jelentek meg. Vármegyénkből ott 
volt : Dókus Gyula alispán, Dókus Ernő volt 
orsz. képviselő, Hutka József bánóczi esperes
lelkész s mások. A közgyűlés Kun Bertalan püs
pöknek ünnepélyes imájával vette kezdetét, a 
melyet állva hallgattak végig. Ezután a sárospa
taki jogakadémiánál megüresedett közjogi-politi
kai és kereskedelmi-, váltó- és perjogi tanszékre 
ejtették meg a választásokat. Beérkezett összesen 
9 pályázat. Megválasztatott az előbbi tanszékre 
egyhangúlag Búza László ügyvédjelölt, az utóbbi 
tanszékre pedig szótöbbséggel ifj. dr. Meczner Béla 
ügyvédjelölt. A közgyűlés legérdekesebb pontja 
következett ezután. A X. Pius pápa által kiadott 
„Ne teniere" kezdetű encyklika tárgyalása. Az egy
házkerületi közgyűlés Dókus Ernő indítványára 
egyhangúlag elhatározta, hogy miután a pápai 
encyklika a magyar protestáns egyházat mélyen 
sérti, az egyetemes konvent utján felír a kormány
hoz, hogy a királyi tetszvény jog (jus piaceti) 
alapján az encyklika hatályon kívül helyezését ha
ladéktalanul rendelje el, illetve annak visszavoná
sát eszközölje ki. A közgyűlés folytatását ezután 
másnapra halasztották.

A fekete rém elleni védekezés. A fekete 
veszedelem, az ázsiai kolera Oroszországban ha
lomszámra szedi áldozatait és már átcsapott a 
szemszédos Galíciába is. Tudvalevő, hogy várme
gyénknek épen Galíciával határos, a koleravésznek 
e legjobban kitett része az, mely a maga szegény 
népességével veszedelmes tenyésztője lehet a ret
tentő kórnak. A köz tisztaságra való fokozott fel
ügyelet azért elsősorban fontos intézkedés, mert 
a tisztátalanság a rettentő betegségnek , kész me
legágya. Ennek elejét veendő az óvóintézkedések 
megtételéhez kettőzött buzgalommal kell hozzá
látni. A háztulajdonosakat nemcsak felhívni, de 
szigorúan ellenőrizni is kell, hogy udavaraikat ha
ladéktalanul hozzák rendbe. Ez alkalommal szük
ségesnek tartjuk a hatóság figyelmét különösen 
felhívni a Sztáray-térről a temető felé torkoló köz 
tűrhetetlen tisztátalanságára, mert az udvarokból 
kifolyó bűzös folyókák penetráns szaga a szűk 
közben, különösen a temetés kíséretekre nem va
lami épületes. — Itt sürgős erélyes intézkedésre 
van szükség, első sorban a temetőköz a temetőig 
elzárandó volna és a temetés kiséretek a Jókai- 
utcán át volnának terelendök, másodsorban a ház
tulajdonosok szigorúan utasitandók volnának a 
szenyvizek felfogására, nehogy az utcára folyja
nak, fedett emésztógödrök felállítására, a miként 
ezeket más lapályon fekvő városokban már igen 
sikeresen rendszeresítettek. Ezáltal el volna ke
rülhető a szenyvizekr.ek az utcára folyása és el
párolgásukkal a levegőnek megfertőzése, mert 
egyedül az árkaknak a gyeptől való megtisztítá
sával, ha azok szenyvizzel nap-nap mellett meg
telnek, a bajnak elejét venni nem lehet.

— Huselárusltas ellenőrzése. Idestova két 
hónapja, hogy a huseK. usitás ügyeben a földmű
velési minisier uj szabályrendeletet hozott, de an
nak b etartása, illetve végrehajtása úgy látszik csak 
a papíron van meg, a gyakorlatban lessék csak a 
Kossuth-utcán végig menve megfigyelni, hogy a 
mészárszék ajtókon .ógó mázsás h.usdarabok mily 
prédá át képez.k a legyrajoknak s mily biztos te
lepet nyújtanak az utcai por és egyéb piszoknak. 
A f. évi augusztus 1-én életbe lépett szabályren
delete: főbb pontjaiban tájékoztatá: végett itt kö
zöljük : Minden közfogyasztásra szánt állat levá
gása előtt egészségi allapota tekintetében megvizs
gálandó. Szarvasmarha és ló előzetes szemle alá 
veendő még akkoi is, ha a hús é- többi részek 
magán fogyasztó céljaira fognak szolgálni. Az 
alkalmas hús bélyegzővel látandó el. A bélyegek 
mindkét testfélen az állat fontosabb testrészein 
egyaránt alkalmazandók. A húst mindig tiszta, 
hűvös és száraz helyen kell tartani, ellenben az 
eddigi szokástól eltérően az utcára kiakasztani, 
vagy másként pornak, piszoknak kitenni nem 
szabad. A hús kivágásához szükséges tárgyaknak

mindig tisztáknak kell le miök. A mészárszékek I 
és hentesüzletekben a hús ára egyes fajok és le
hetőleg testrészek szerint is külön e célra szol
gáló táblán szembeötlő helyen jelzendők. A hús
sal házalni tilos stb. Aki a miniszteri szabályren
deletben foglalt rendőri tilalmat, vagy rendelke
zéseket megszegi, 15 napig terjedő elzárással 
és 200 koronáig terjedő pénzbüntetéssel 
büntettetik. — Igy szól a rendelet és most 
már kérdjük végre lett-e hajtva és megfelelően 
ellenőrizve ? Ha igen, miért nem tartják he mé
szárosaink a fennálló szabályrendeletet.

Jubileumi emlékkereszt. Az osztrák 
császár uralkodásának 60-ik évfordulója alkalmá
ból a hadsereg részére jubileumi emlékkereszteket 
készíttetett, melyet minden katona megkap, a ki 
legalább a második szolgálati évében van. A ke
resztek kiosztása már legközelebb megtörténik.

Újoncok bevonulása. A közös hadse
reghez az idén besorozott újoncoknak a hadügy
miniszter rendelete értelmében október 6-án kell 
csapataikhoz bevonulni. Az egyéves önkéntesek
nek. valamint a haditengerészethez tartozó újon
coknak azonban ugyanazon rendelet értelmében 
október elsején kell bevonulniuk. Itt említjük meg. 
hogy a hadügyminiszter az általános helyőrség
változás alkalmából elrendelte, hogy az 1906-ban 
besorozott magyar honosságú legénységet, ha az 
újoncok bevonulása folytán a létszám betelik, csak 
abban az esetben szabadságolhatják, ha azok szol
gálati idejüket 1906. október elseje előtt kezdték 
meg. Az 1905-ben besorozott katonák, akik igényt 
tarthatnak a szabadságolásra, de akiknek tovább 
szolgálása kívánatos lenne, ha önként egy évi 
tovább szolgálatra kötelezik magukat,ezért három 
fegyvergyakorlatot számítanak be nekik.

— A Pesti Hírlap, mint rendesen minden 
év őszén, ezúttal is figyelmezteti a magyar olva
sóközönséget, hogy immár 19-ik évfolyamába 
lépő nagy képes naptárát csak azok az előfize
tők kapják meg karácsonyi ajándékul, akik leg
alább három hónap óta járatják a lapot. Ne mu- 
laszsza el hát senki az alkalmat egy egész éven 
át használható, díszes kiállitásu és gazdag tar
talmú ajándék-könyv megszerzésére, kivált mikor 
a lap. mely azt előfizetőinek adja, Magyarország 
első lapja. .4 Pesti Hirlap ma hazánkban a leg
elterjedtebb, tehát a legkedveltebb, legbővebb tar
talommal megjelenő és minden irányban függet
len, ép azért az igazságot bátor szókimondással 
hirdető újság. Vezércikkei, tárcái, esti levelei el- 
sőrendüek; színház-, hir-, szerkesztői üzenet- és 
vegyes-rovatai a leggazdagabbak; mulattató és 
humoros közleményeivel minden lapot felülmúl. 
A Pesti Hirlap minden előfizetője féláron rendel
heti meg a Divat-Szalon cimü. kitünően szerkesz
tett, elsőrendű divatujságot, mely a hölgyek kö
rében általános kedveltségnek örvend. Fel tehát, 
aki még nem tette, siessen előfizetni a Pesti Hír
lapra, melynek ára egy hóra 2 kor. 40 fill., ne
gyedévre pedig 7 korona s a Divat-Szaioi..>al 
együtt 9 korona. A Pesti Hirlap cime: Budapest, 
Váci-kórut 78.

— Uj cukorgyár. A Szatmármegyei Takarék- i 
pénztár és a Szalmái-Németi környékbeli nagy- 
birtokosok tanácskozásokat folytatnak egy Szat
mári létesítendő cukorgyár érdekében. A cukor
répatermelő területek összeírását már megkezdték. I

— A magyar újságírás szenzációja! „A 
Nap’ a magvar legkedvesebb lapja! /\ 48-as esz- j 
mény és a magyar nemzeti törekvések egyetlen | 
hü és kérlelhetlen szószólója. Főszerkesztő : Braun j 
Sándor. Felelős szerkesztő : Hacsak Géza. Napon
kint 125.000 példány! Egy szám 2 krajcár. <4 | 
Nap előfizetési ára: Egy ívre 16 K, félévre 8 K, ' 
negyedévre 4 K. egy hónapra 1 K 40 fillér.

Fidibusz 1 A legk tünöbb magyar élclap. 
Páratlan népszerűség. Remek szöveg, pompás | 
képek ! Mesésen olcsó! Egy szám 5 krajcár. A 1 
Fidibusz előfizetési ára : Egész évre 6 K.. félévre
3 K., negyedévre 1 K 50 fillér, egy hónapra 50 I 
fillér. Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal : 
Budapest, Rökk Szilárd-utca 9.

4 koronát takarít meg mindenki, aki ol- I 
tönyeit REICH A D O L F férfi-szabónál

Nagymihályon készitteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabas.

Falat.*.' 'Barke-ftt: Dr. Kállai Jóslat
Kiadóhivatalt niOvexató . Lánd&l Józaaf. |

Hirdetések.
Aki valódi angol szövetből 

jő és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék újonnan 
berendezett gyapjuáru-raktáramat 
megtekinteni. '

Tisztelettel 

feldmanq I. Dávid 
Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 28. szám.

ÉRTESÍTÉS.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíti-ni a 

n. c. hölgy közönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet.
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth Lajos-utca 
26. sz. alatt lei.. Tischler féle házba helyeztem 
át, a melyben francia és angol szabású toilettcket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

Főtörekvésem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovits Boris.

KEJL-LAKK 
legkitűnőbb mázoló szer == 

- puha padló számára. 
Keil-féie viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér „GLASUR" fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fénymáz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.

8 
íí 

ü

Az „ÜSTÖKÖS" 
£ a legjobb magyar viczlap. £ 
Hetenkint 20 oldal, színes képek. 

Előfizetés: félévre (jul. dec ) 6 kor.
„ negyedévre (jul okt) 3 kor.

A ki a félévi előfizetést most 
beküldi ingyen kapja az 1907. évi 
teljes bekötött évfolyamot. (700 oldal 
vicc, kép, stb.)
Utalványcim: Üstökös, Budapest V„SzabdasL 11.

2Oo (° árengedmény!
Daczára a porcellán és üvegáruk foly

tonos áremelkedésének ajánlom a mig a 
készlet tart 20” 0 árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 

kávé-, likőr-, sör- és evő- 
■■■■■■ készletekben, 
alpacca- nikkel-árukban, 

asztali- és függő-lámpákban, 
majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben. 

GOLDSTEIN ADOLF 
üveg-, porccllán- c» diszmüáru-üzlete Nagymihály.



Nagy kik indái gyártmány.
Bohn-féle szab, biztonsági át

fedőcserép 272. szám.

\

BOHN M. fis TÁRSAI
---------------- NAGYKIKINOA és ZSOMBOLYA. ----------------

Legiégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-.Magyarországon 

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK 
NAGYKIKINDÁN é> ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. 0 Liegelókelöbb referenciák. £ Alapittatott 1864.

50 millió évi gyártás ——
a es. és kir. szab. ^Bohn-féle biztonsági átfedő cserepekből.

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva. 
rwárlmánwnlr Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átfedőcserepek.

y Cl I 1111 Cl 11J U r\ . Legolcsóbb, legszebb tetőzet. ------------ —
g^** Képes árjegyzék ésjmintákjkivánatra ingyen',és bérmentve,

Zsombolyai gyártmány. 
Szab, biztonsági préselt átfedő cserép 

253. szám.
____________________________________ y

IELENKOR IföJOBBTfTÖFEDÉSl ANYAGA',
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A Nagymihályi Gazdasági Bank
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W MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
FETERNIT MÜVEK* 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. andrássy-út33.

Részvénytársaság 

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e czélbol egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

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

Beléphetnek 20—60 évig terjedő életkorban lévök.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

Brügler Lajos Nagymihály.
Elvállal ugy helyben, mint vidéken, mindennemű épületek és temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

JEICHENBAUM EMANUE1/
óra-, arany-, ezüst- és látszerészi cikkek gyári raktára W 

NACYMIHÁLiY mriimTm

o
szték mindennemű óra, ékszer, 

arany- es ezüstnemüekben. 
Inga és sálon órák, aszali készletek, 
Opitkai tárgyak : Lát tövek, Tkermonu 
Barométer, nickel, arany es ezüst foglalatú 
szemüvegek és csiptetök dioptiméter szerint.

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

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihágyi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budapeat, V’áoal*lKiörut 08,

lethiUnyoMbb Irak mellett MAnltetnek:

egyéb gazdasági gépek.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában
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GRAM.OPHONOK !
Minden nálam vásárolt óráért 
évi jótállást vállalok. — A nem 
tetsző árukért a pénzt azcnnal 
visszaküldöm. — Az összes áruk 
a m. kir. éremhi.atal által meg
vizsgálva. ennek pecsétjével el 
vannak látva. — Tört arany v. 
ezüst tárgyakat veszek vagy be
cserélek. Vidéki megrendelések 
gyorsan és pontosan teljesittetnek. 
Gramophon- es óra-javítások a 
legrövidebb idő alatt jutányos 
és pontosan eszközöltetnek.

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

laztltó-rosták, konkolyozők, keszélő- és trttőgópek, 
tzénagyOjtők, boronák, torvetőgépek, Plánét jr, 

kapálók, szecskavágők, répavágók, kukoricáé- 
morztolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemet

tozól-ekék. 2- és 3-vatu ekék ét minden

MirrlpfPQPlz jutányosán felvétetnek e 
Ilii UUlOOCtX |ap kiadóhivatalában. —


