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Nyilvános vagy titkos szavazás.
Irta: Matolai Etele. 2

Elösmeri cikkíró, hogy a titkos sza
vazástól várjuk a szavazók felszabadittatá- 
sát minden illetéktelen nyomástól, a vég
rehajtó hatalom befolyásának kiküszöbö
lését, a corruptió kiirtását stb. A tapasz
talás —- írja a cikk — ugyan keserves 
kiábrándulást hozott az egész vonalon. 
Ugyan hol? kinek? miben? mikor? 
„de azért a nép széles előtt a titkos
szavazás ma is nagyon népszerű — írja 
cikkíró — mert rendkívül kényelmes “ 
(természetesen, mert ment minden nyo
mástól) — és az egyénnek inkább rossz 
mint jó tulajdonait veszi pártfogásba ! No 
ezt ismét nem értem : ugyan mik azok a 
rossz tulajdonok?? a megvesztegetés? az 
iszákosság?? Nem tudóin kitalálni!

A mi itt következik, abban maga a 
cikkíró is — talán akaratlanul — a titkos 
szavazás mellett nyilatkozik, mondom, hogy 
ma már inkább a munka és a nem szer
vezett munkást védi a titkosság a szoci
alista terrorral szemben. Ha ma Franczia 
vagy Németországban a szavazás nyílt 
volna, a kitünően szervezett szociáldemok
rata párt sokkal több kerületet tudna el
hódítani mint a mennyivel rendelkezik. íme 
tehát nem csak a felülről, de az alulról 
fenyegető veszedelem ellen is védelem a 
titkos szavazás.

Talán a legkomolyabb és figyelemre 
legméltóbb érve a cikknek az, hogy titkos 
szavazásnál a netaláni visszaélések ellen 
az orvoslás, a megtorlás alig lehetséges; 
például ha halottakat is szavaztattak, vagy 
az urna tartalmát meghamisították. Ezt

T A R C Z A.
A végrendelet.

A kipárnázott karosszékben ülő nagybeteg 
hangosan lélegzett. Korhadt tüdejében lassan, hosz- 
szan szívta a levegőt, melyet mint egy kopott fujtató- 
ból hirtelen fújt ki ismét. A szobában langyos meleg 
volt. A levegő a beteg emberek jellegzetes illatával 
volt tele. Azzal az édeskés émelygős szaggal, mely 
ép úgy megfekszi a gyomrot, mint a kedélyt.

A beteg előre hajolt. Keserves munka volt 
ma a lélegzés. Szirokkó fújt. Heves, száraz déli 
szél, mely még az egészséges ember idegeit is 
ernyedtté teszi, az ilyen nagy betegnek pedig va
lóságos poklot jelent. Szomorúságra, kétségbe
esésre hajló természete elveszi minden rugékony- 
ságát. Minden lélegzetvétel közeli emulására em
lékezteti s minél nemesebb, érzékenyebb lelket 
őriz a korhadt test, annál jobban hajlik a szeren
csétlen áldozat a búskomorságra.

A beteg gyötrő gondolatait híven tükrözi 
vissza elkeseredett arckifejezése. Szomorú pillan
tása, csak akkor enyhült meg egy kissé, midőn 
az ablaknál varrogató szép, fiatal nejére tekintett. 
Egy ideig gyönyörködve nézte a kis kezek ügyes 
munkáját, majd a térdén fekvő vaskos kézirat után 
nyúlt s nejének adta oda:

— Olvass tovább, édes gyermekem ! Dol
gozni, gondolkozni ma úgy sem tudok. Legalább 
vegigbiráljuk a munkát együtt.

Az utolsó szót meleg érzéssel és még mele
gebb tekintettel párosulva ejtette ki. Az asszony 
szeretettel viszonozta a tekintetét és a megjelölt 
lapon folytatta az olvasást:

.... Nem okollak semmiért, Edith. Jogod 
van az életre, fogod van a forró, szenvedélyes, 

ugyan nem tagadhatjuk ; de egyrészről a 
bölcs törvényhozás feladata oly törvényt 
alkotni, a mely mindennemű visszaélést 
vagy lehetetlenné tegyen, vagy legalább 
alig elkövethetővé. Más részről pedig ész
szerű dolog lenne nagyon ritkán előfordul
ható visszaélések miatt mellőzni a mit kü
lönben jónak tartunk?! Hát a nyilvános 
szavazás mellett nem történtek visszaélé
sek ? Vagy igen — sokkal számosabbak 
és súlyosabbak.

Cikkíró áttér Magyarországra és épen 
itt találja legkevésbé ajánlandónak a tit
kos szavazást, mert ellenkezik a magyar 
ember természetével, jellemével. Megen
gedem, hogy jobban illik hozzá a nyil
vánosság : de azért miért ellenkeznék a 
titkos szavazás ? Számos törvényünk van 
már most is, a mely bizonyos választá
soknál titkos szavazást rendel. Es hát 
a nem magyar nemzetiségek? Kivált az 
irni-olvasni nemtudókra nézve vannak ag
gályai, ilyen az igazi magyarnépnél kevés 
van; és különben általánosan úgy hiszszük, 
hogy a jog az irni-olvasni tudáshoz lesz 
kötve.

A szavazási urnáknak — írja cikkíró 
— a kerület központjába küldése .... 
egyenes felhívás a kormányhatalom ré
szére, hogy azok tartalmát útközben meg
hamisítsa. No már én a kormány közege
iről sem nyilvánítanék ily gyanúsítást, de 
hát miért lenne szükséges azt a kormány 
közegeire bízni? Hiszen az 1848. választási 
törvény azon rendelkezését, hogy a kép
viselőválasztásokat intéző központi vá
lasztmány független megyebizotsági tagok
ból álljon újabb törvények sem változ
tatták meg, — tehát azt az urna szállítást 
is ilyenekre bizhatjuk.

érzéki szerelemre, mint virágnak a napsugárra. Ne 
szakíts félbe ! Tudom, hogy szeretsz. Hogy szíve
sen feláldozod fiatalságodat érettem. S engem 
boldoggá tesz ez a tudat Ha magam előtt látlak 
életvidáman, piros orcákkal, melyek bársonyosak, 
mint a kajszinbarack hamva, telt, üde idomokkal, 
melyek kerekdebbek, mint a legszebb márvány 
Vénuszé, ha hallom vidám kacagásod, mely éde
sen, tisztán, gyermekiesen cseng ; akkor az én 
vézna, beteg testem is éledni látszik. Dávid király 
haldoklása jut ilyenkor eszembe, aki forró vérii, 
sóvárgó szüzekkel vette körül kórágyát, hogy a 
hajadonokból kiáradó mágneses életerővel nyújtsa 
hosszabbra élete fonalát.

Számomra te vagy életet adó mágnes s mig 
közelembe vagy, boldogabbnak érzem magam a 
lantos zsidó királynál is.

Oh, de ha egyedül vagyok ! Ha elhagysz né
hány pillanatra, mint változik át egyszerre a bol
dogság érzete, keserű lelkimardosássá. Mennyire 
átérzem ilyenkor önzésem alacsonyságát. Mily ré
mesen áll előttem bűnöm, egész förtelmességében, 
mely irgalom és szánalom nevében fogadja és 
követeli tőled mindazt, amit a szerelem jogán 
volna szabad csak kívánnia. Csaló kalmár lé
leknek érzem ilyenkor magamat, aki hangzatos 
jelszavakkal, cifra, fényes vignettáin dobozban, ér
téktelen lim-lomot vétet meg hiszékeny vevőjével.

A sokat ígérő csomagolás költészetem, a hasz
navehetetlen portéka, szerelmem.

— Igaz! — szólt közbe halkan a beteg iró.
— Mindig a régi igazságtalanság! — felelte 

az asszony szemrehányóan.
— Folytasd!
.... Mert csalfa kalmár-mesterség az a köl

tészet, mely a szeleimet csak magyarázni tudja s 
nem gyakorolni is. Egy tüzes, önfeledt csók, egy 
boldog mámoritó ölelés, felér a világ minden Írott

„A legdöntőbb érv — írja a cikk — 
magyar szempontból a titkosság ellem, 
hogy nem képes kiküszöbölni sem a kor
mányhatalom befolyását, sem a választási 
visszaéléseket, sőt mind a kettőt rendkí
vüli mértékben megnöveli." No már ez 
utóbbi állítást egyenesen képtelenségnek 
tartom. De különben is azt hiszem, hogy 
elméletileg eléggé bizonyítottuk az ellen
kezőt, gyakorlatilag pedig azt mondjuk . 
még nem próbáltuk, majd meglátjuk, lás
suk csak!

„Nagy veszedelmet rejt ez magában 
írja tovább — ... kétszeresen Magyar

országon, a hol a végrehajtó hatalom ide
gen érdekek befolyása alá is kerülhet." 
I lát erre újra is csak azt felelhetjük : e/w/z 
azért kel! a titkos szavazás !

Hogy Franciaországban a titkosság 
leple alatt számos, különféle visszaélések 
történnek: meglehet. De azok részint a 
nyilvános szavazás mellett is megtörtén
nek, részint érthetetlenek igy mint a cikk 
írja (p. o. pecsétek, a melyek a kellő idő
ben felpattannak t kellő jelek melletti, de 
a melyek, ha nálunk is megtörténnének, 
semmi esetre sem fordulhatnának elő oly 
számban, hogy az eredményre nézve dön
tők lehetnének ; vagy legfeljebb olyan eset
ben a mikor a szavazatok nagyon egyen
lően oszlanának meg; de még úgy is tür- 
hetőbb egy-egy ilyen véletlen eset a mos
tani állapotnál, a mely alatt a nép juhnyáj- 
ként tömegekben hajtatik a szavazásra. És 
mire valók a szavazatszedő küldöttségek s 
főleg a bizalmi férfiak, ha nem arra, hogy 
az ilyeneket meghiusitsák ?

Hogy Olaszországban és Ausztriában 
különösen a leadott szavazatok megsem- 

költészetével. Az az igazi költő, aki az ilyen csó
kot. miután végig élvezte, próbálja leírni. S mig 
tollával a kéjt dicsőíti, melyet kedvese rózsaajka, 
patyolatteste okozott neki, már is újabb élvezetre, 
újabb ölelésre vágyik. Saját írása kelti fel ismét 
szerelem szomját.

Ez az igazi költő, ez az igazi szerelem.
Az az iró azonban aki csak elképzeli a csó

kot, melyet leír, de azt maga nem élvezi, aki már 
nem vágyódik az ölelésre, sőt borzadva tapasz
talja. Iiogx annak ingere teljesen elveszett a szá
mára s mégis leírja azt csábosán, tollának mes
terkélt, fényes színeivel, melyek alkalmasak arra, 
hogy a hiszékeny szerelem revágyó leánylelkeket 
elandalitsák, az érzéki gyönyört már ismerő asz- 
szonyokat újabb vágyódásra bírják: az az iró rosz- 
szabb portékát árul a világ legcsalfább kalmár
jánál.

- Igaz ! - szólt ismét a költő.
De te nem vagy ilyen! — tört ki a szép 

asszonyból indulatosan.
— Folytasd !
... Én tudom ezt, édes Edithem s ha leirom 

őszintén, nem akarom a te gyengéd, önfeláldozó 
szerelmedet megbántani. Tudom, hogy szeretsz. 
Csakhogy szerelmednek gyökere a szánalom in
goványos talajában van. Mén. ami sxánalomra 
méltó, az már rossz. Mindegy az, hogy saját hi
bájából-e vagy az élet kegyetlensége miatt lett-e 
korhadt, az elmúlás szele megcsapta már. S jaj 
annak az asszonynak, aki szerelmi virágát ilyen 
ingoványos mezőn ápolgatja. Gyenge, csuszamlós 
talajon áll örökké, melynek veszélyes mélységeit 
a sokszínű fényes hínár eltakarja. Hiába ápolja 
önzetlenül szép, fehér virágát, ábrándos szerelmét, 
a növénynek csak szirmai szépek. Kelyhe nem 
szerelmes himport. hanem gyilkos, gyorsan ölő 
mérget, a beteg ember szerelmét, rejti magában.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



misitésénél követtetnek el a legnagyobb 
visszaélések az csak úgy lehet, ha ez 
vagy kormány közegekre, vágj kizárólag 
az egyik párt emberére - (p. o. válasz
tási elnökre) van bízva. De hát ennek nem 
szabad igy lennie! Ily kérdésben a pártok 
férfiaiból alakitott bizottságnak kell el
járnia.

Hogy valami Mandula úr Fejérváry- 
éknál olyan titkos szavazási rendszert aján
lott, a melylyel mindenkor a kormány nyer
né el a többséget: meglehet, de akkor az 
a Mandula úr csak valami „humbuggal" 
le akarta főzni Fejérváryékat, mert én olyan 
rendszert képtelenségnek tartok. Ez kü
lönben csak arra való érvelés, hogy azzal 
minket a titkos szavazástól elijeszszenek: 
„argumentum ad hominem," a mi pe
dig a logica tanítása szerint gyenge argu
mentum.

Nálunk legfeljebb a törvényhatósági 
városokban és az ipartelepeken volna aján
latos a titkos szavazás behozatala — Írja 
cikkíró. Mint fentebb kifejtettük, mi épen 
nem a műveltebb, tehát inkább önálló, 
mint inkább a kevésbé müveit elemekre 
való tekintettel kívánjuk a titkos szavazás 
behozatalát. Cikkíró pedig úgy látszik 
legalább ezentúl is csordaként szeretné 
a falusi népet a szavazásra tereltetni.

A mit a cikk két végsó szakaszában 
még a községenkénti szavazásról és a vá
lasztási eljárásról ir az nincs a titkos 
szavazási eljárás ellen intézve s azokra 
ki nem terjeszkedünk.

A választói jog reformálása. Tudva
levő, hogy a szocialisták közlönye, a »Népszava< 
hozzájutott ahhoz a választójogi-reformterve
zethez, a melyet Andrássy Gyula gróf belügy
miniszter rövid idő múlva mint törvényjavas
latot akar beterjeszteni a képviselőházhoz. 
Ezen közlések alapján, de meg magának a bel
ügyminiszternek nyilatkozataiból megtudtuk, | 
hogy Andrássy a pluralitás, vagyis többes sza- I 
vazati jog alapjára kívánja helyezni reform
javaslatát. A pluralitás elvének érvényesítése ' 
mellett Andrássynak főérve az, hogy csakis oly 
módon lehet a magyar szavazatok többségét s 
ezzel a magyarság szupremáciáját a választá
soknál biztosítani. Nyilvánosságra került egy 
terjedelmes táblázatos kimutatás is, mely tör
vényhatóságonként feltünteti nemzetiségek sze
rint a szavazatok megoszlását. A táblázatos ki
mutatásba való gondos betekintés után láthat
juk, hogy a pluralitás érdekében hangoztatott

főargumentum megdől, mert kilenczven tör
vényhatóság közül harminchárom törvényi ató- 
ságbau a magyar szavazatok aránya az 50”’a-on 
jóval alul marad, további öt törvény hatóságban 
pedig alig haladja meg az 5O*!t-ot. holott tud
juk azt, hogy statisztikai kimutatásaink a ma
gyarság megállapításában mindig a valóságnál 
valamivel kedvezőbben szoktak eljárni.

A táblázatos kimutatásból bennünket ter
mészetesen leginkább vármegyénk statisztikai 
adatai s nemzetiségi viszonyai érdekelnek. E 
kimutatás szerint: Zemplénvármegyében a há
rom szavazattal felruházandó egyének száma : 
2455. tsbből százalékokban magyar: 904, né
met: 7'1, tót: T8, ruthén: 07. A kettős szava
zattal felruházandó egyének száma: 12104. Eb
ből százalékokban, magyar : 75-0, német: 71, 
tót. 170, ruthén: 09, munkás: 299. Az egy 
szavazattal felruházandó egyének száma : 23310. 
Ebből magyar: 09 1, német: 2*8, tót: 24*6, oláh : 
0.1, ruthén: 34, munkás 488. A közvetett sza
vazati joggal felruházandó (analfabéta) ős vá
lasztók száma : 26579. Ebből magyar: 281, né
met: T5, tót: 47’5, ruthén: 219, egyébb: T2, 
munkás: 482. A szavazatok összes száma lesz 
vármegyénkben a tervezet szerint: 57546. Eb
ből magyar : 72 4, német: 5’1, tót : 19’6, ru
thén : 28, egyébb: 01, munkás: 338.

VEGYES HÍREK
Kinevezés. A kassai ítélőtábla elnöke 

Füzesséry Bálint mocsári lakost, végzett joghall
gatót a kassai ítélő tábla kerületébe ideiglenes 
minőségben díjtalan joggyakornokká nevezte ki. 
Az uj joggyakornok szolgálattételre a nagymihályi 
kir. járásbírósághoz osztatott be.

Költözködő adóhivatal. A nagymihályi 
m. kir. adóhivatal 1909. évi január hó 1-jével az 
Andrássy Dénes-uton levő Lászlóffy-teXe házba 
költözködik be.

Uj apát. A király Bessenyey István sá
toraljaújhelyi esperes-plébánosnak a szentkereszt
ről elnevezett címzetes apátságot adományozta 
díjmentesen.

Megyegyülés. Zemplénvármegye törvény
hatósági bizottsága szeptember hó 24-én tartotta 
Sátoraljaújhelyben rendes őszi közgyűlését Mecz
ner Gyula főispán elnöklete mellett. A szokásos 
elnöki megnyitó ezúttal elmaradt, s a főispán 
csak néhány szóval üdvözölte a törvényhatóság 
tagjait. Megnyitás után rátértek az újonnan rend
szeresített sátoraljaújhelyi szolgabirói állás betöl
tésére. Az állasra két pályázó volt. u. m. Marton 
Gyula és Székely Károly közig, gyakornokok. Fél
órái szavazás után a főispán kihirdette az ered

ményt, mely szerint Székely Károly 29 szótöbb
séggel szolgabiróvá választatott. Érdekesebb vita 
fejlődött ki az árvapénzek elhelyezésének kérdé
sénél. Az árvaszék t. I. azt javasolta, hogy 1909. 
évtől kezdödőleg mindazon vidéki pénzintézetek
nél, melyek a magyar pénzintézetek központi szö
vetkezetének tagjai, alaptőkéjük 5%-ának megfe
lelő betét helyeztessék el. Az állandó választmány 
ezen javaslatot nem fogadta el, hanem azt az 
indítványt ajánlotta elfogadásra, hogy az újhelyi 
bankokból a most ott lévő betétek ki ne vétesse
nek, hanem az 1909. január hó 1-töl befolyó 
pénzek helyeztessenek el a vidéken. Arra pedig, 
hogy mely bankok kapjanak betétösszeget, egy 
külön bizottság küldessék ki, a mely bizottság az 
összehívandó rendkívüli közgyűlés elé konkrét ja
vaslatot s az alispán elnökletével bizottságot kül
dött ki. Több kisebb ügy elintézése után elnöklő 
főispán a gyűlést berekesztette.

— Letört virág. Csizy Mariska, néhai Csizy 
József pénzügyőri főbiztos 18 éves leánya hosszas 
szenvedés után m. hó 25-én elhunyt, özvegy édes 
anyja szívfájdalmában a 27-én végbement teme
tésen, dacára a zord esős időnek, az ösmerősök 
és jó emberek serege osztozott.

— Az Országos Háziipari Szövetség meg
alakulása. A magyar hölgyek lelkes és hónapo
kon keresztül tartott agitációjának eredményeké- 
pen vasárnap szept. hó 27-én megalakult az Or
szágos Magyar Háziipari Szövetség. Célja az uj 
egyesületnek első sorban a háziipar fellendítése 
azokon a helyeken, a hol ezzel idáig egyáltalán 
nem, vagy igen kis mértékben foglalkoztak. Az 
uj egyesület elnöke Batthyány Lajosné grófné, társ
elnöke: Szterényi József kereskedelmi államtitkár 
lett. Az egyes szakosztályok megalakítása során a 
faipari szakosztály elnökéül: Sztáray Sándorné 
grófné választatott meg.

— Az ázsiai kolera elleni védekezés 
tárgyában vasárnap, m. hó 27-én a szolgabirói hi
vatalban Fejér Elemér tb. főszolgabiró elnökleté
vel értekezlet volt, melyen a járásbeli körjegyzők 
és községi bírák résztvettek. A községi bírák ki
lettek oktatva az óvintézkedések megtételére s a 
kellő utasításokkal láttattak el. Városunkban pe
dig Walkovszky Béla közs. bíró az elöljáróság 
tagjaival bejárta az udvarokat s mindenütt szigorú 
intézkedéseket tett a tisztaság betartására s a jár
vány meggátlására. Az elöljáróság intézkedéseit 
Fejér Elemér tb. főszolgabíró e napokban fogja 
felülvizsgálni, a ki 10 drb fertőtlenítő gépet is 
megrendelt. Dr. Hajdú Imre egészségügyi felü
gyelő, a ki kormánybiztosi minőségben Mezőla- 
borezon időzik, e napokban városunkba érkezik.

— A Rákóczy-ház ügye. A szeptember hó 
24-én megtartott vármegyei őszi közgyűlésen leg-

S mig ó bizalommal nyújtja szenvedélyes csókra 
hamvas ajkát, az ingovány csalfa virága ráleheli 
nedves, gvilkoló himporát és megmételvezi a hivó 
lelkét.

S boldog még az a nő, aki élete végéig baj 
nélkül teszi meg a veszélyes utat, melyet a beteg 
férj szomorú lelki birodalmában minden nap meg 
kell tennie. Akit nem csábit egyszer sem le. kes
keny. biztos útjáról a sóvár érzéki szerelem tün
döklő hínárja.

Igaz! mondta ismét az iró, mély szo
morúsággal és láztol fénves szemei megnedve- 
sedtek.

Az asszony felállt az asztaltól s odament 
beteg urához. Átkarolta és gyengéden megcsókolta.

Ez néni vonatkuzhatik reád. Te nem vagy 
olv beteg, mint a hősöd. A te szerelmed nem 
ingovány. hanem gyönyörű pázsitos kert, melyben 
nekem gyönyörű a járás.

— Édes v irágszálam ! mond a férj sze
relmesen és rátette fehér, sorvadt kezét az asszony 
ébenfekete hajára.

A selymes haj érintése kellemes borzongást 
váltott ki beteg testéből. A szép asszony szerel
mesen simult sorvadt urához.

En nagyon szeretlek, aranyos mókusom ! 
szólt hízelkedve.

A férj gyengéden átkarolta az asssony kar
csú derekát s mosolyogva kérdé :

Dacára nyomorúságomnak ?
— Oh ne mondj ilyet! Azért, hogy gyen

gélkedő vagy csak még jobban szeretlek ! Ápol
hatlak. becézhetlek, mindig veled lehetek !

— Csak lelkeddel szerethetsz! — szólt a 
férfi komoran.

— Ugyan, mi jár már megint az eszedben !

felelt az asszony dévaj pillantással és kedve
sen elpirult. Hát Irmus? A világon lehetne az az 
édes csöppség, ha te nem volnál — egész férfi ?

Az utolsó két szót szemlesütve mondta, mi
közben ráhajtotta fejét a beteg vállára.

Ennek gyorsabbá vált a lélekzete. Beesett 
sápadt arca kipirult s most már mind a két ke
zével magához szorította a szép asszonyt. A gyö
nyörű teremtés odaadóan simult kehiére s a há
zaspár ajkai szerelmesen találkoztak.

Az asszony behunyt szemekkel tapasztotta 
szomjas ajkait férje szájához. Ez nehezen lélek- 
zett. de boldogan viszonozta a csókot. Az édes, 
szép teher önfeledten nyugodott ziháló keblén. Az 
asszony hosszú, bársonyos szempillái észrevehe
tően remegtek a csők ingere alatt. A férj szemei
ben az élet lángja lobogott fel. de lassankint ré
mes ijedtséggé változott boldog tekintete. Melle 
gyorsabban zihált, homlokán kidagadtak az erek, 
s mig sovány ajkain még ott tapadt felesége má- 
moritó, csókos szája, ő azt leste, mikor fogja az 
imádott lény szempilláit ismét felemelni, hogy 
észrevegye kínlódását ....

Rövid lélekzete immár fuldoklóvá vált. A 
köhögési roham ingere szinte szétvetette ziháló 
keblét. Nem bírta tovább. Elkeseredetten szakitotta 
el szájat a csókos ajkaktól, miközben gyengéden 
eltolta magától felesége hamvas arcát.

Aztán kitört a kinos roham.
Percekig tartott, mig a beteg ismét megnyu

godott.
— Ft lizgattalak ? kérdé az asszony bünbá- 

nólag.
Nem. A szirokkó kínoz. Olvass tovább !

Az asszony letörölte férje izzadt homlokát s 
visszatért a kézirathoz.

Már alkonvodni kezdett. Az asztalkát köze
lebb húzta az ablakhoz és folytatta férje legújabb 
regényének felolvasását.

A beteg szédülni kezdett. Neje hozzásietett.
— Talán feküdnél édesem ? Sokat dolgoztál 

az utóbbi hetekben, azért vagy olyan kimerült . .
A férj szótlanul felállt. Sovány, magas ter

mete a félhomályban még nagyobbnak tűnt fel, 
mint valójában volt. Lassan, felesége karjára tá
maszkodva átment hálószobájába, ahol nyugodni 
tért. Az asszony egy ideig ott ült mellette, tenye
rén tartva férje sovány kezét.

Midőn a beteg elaludt, visszament szobá
jába és tovább olvasott.

Alig lapozott át néhány oldalt, merengve a 
lámpa fényébe nézett. Maga elé képzelte férje uj 
regényének hősnőjét. Megborzongott. Valami kel
lemetlen gondolat gyötörte, mert haragosan csa
pott kezecskéjével az iratcsomóra.

A szomszéd szobából beszéd hallatszott. A 
háziasszony férje éjjeli szekrényére helyezte a kéz
iratot és nesztelenül kisurrant az ajtón.

Az óra áll. Nem tudom, éjjel van-e, vagy 
nappal. Körülöttem halotti csend. Még mellem 
zihálása is zajnak tűnik. Ahogy irok, táncolnak 
szemeim előtt a hetük. Fekete hegyek ezrei röp
ködnek szemeim előtt. Szólitlak, nem felelsz. A 
csengő nem szól. Minden oly csendes körülöttem, 
mint a halál.

. . . Halál ? Nem, lehet, hisz még élek, gon
dolkodom. Ime, a homlokom verejtéke... az írás, 
a papír . . .

Igen, irok . . . vagy csak lázálom gyötör ? 
Befejezem a regényt, megirom ma az utolsó fe
jezetet. Éneikül csonka lenne a munka, mint an- 



kiemelkedőbb pontját képezte Dókus Gyula alis
pánnak a tervezett Rákóczy háznak Borsiban le
endő felépítésére, esetleg a borsii Rákóczy szülő
ház megvételére vonatkozó hazafias érzéstől átha
tott indítványának felolvasása. A közgyűlés egy
hangúlag, hazafias érzéseiben felemelkedett szív
vel fogadta Dókus Gyula alispánnak a Rákóczy 
szülőház megvételére vonatkozó ezen indítványát 
s elhatározta, hogy felir a kormányhoz aziránt, 
hogy a borsii Rákóczy kastélyt (mely sajnos ez 
idő szerint nagy részében akolnak használtatik) s 
az azt övező erdőt vegye meg.

— Székely Elek királysértési pere. Szé- 
kely Elek Sátoraljaújhely város volt polgármeste
rének királysértési perében kedden szeptember hó 
29-én ítélkezett a kir. curia. Székely Eleket tudva
levőleg a kassai kir. törvényszék királysértésért 
egy havi fogházra és hivatalának elvesztésére, a 
kir. tábla a hivatalvesztés mellőzésével csupán 
600 korona pénzbüntetésre Ítélte. A kir. curia 
mint legfelsőbb biróság mindkét alsóbirósági Íté
let megváltoztatásával Székely Elek volt polgár
mestert tiz napi fogházra ítélte.

— Borbélyüzletben felejtett szivarok. Mar
kovid Géza helybeli fodrász üzletében az elmúlt na
pokban egy csomagot 30 drb trabuccó-szivarral 
és 5 drb szipkával ott felejtett valaki. A nevezett 
fodrász ezúton hivja fel a tulajdonos figyelmét az 
elfelejtett csomagra, a mely nála bármikor át
vehető.

Kiszolgált és bevonuló katonák. Alig 
hogy befejeződtek az őszi hadgyakorlatok, már is 
hazaeresztették a kiszolgált katonákat. Örülnek is 
annak az aranyszabadságnak, a melyről annyit 
álmodoztak odabenn a nagy kaszárnyákban. Most 
már szabad az élet és az ujborra még a lakodal
mat is meg lehet tartani, ha ugyan szivük vá
lasztotta hü marad tett fogadásához. — Október
nek elején ellenben be kell rukkolni, mint a nép
dal mondja, készülődik is nagy keservesen a rek- 
ruta népség, napok óta búcsúzkodnak a cibil élet
től és kedveseiktől, hogy hosszú éveken át egyék 
a király és császár kenyerét. De jó van. legalább 
rendhez szoktatják azokat a nyalka legényeket is, 
kikben igen sokszor ágaskodni szokott a virtus. 
Milyen csendes legények lesznek ezek azokban a 
nagy kaszárnyákban, pedig a falusi korcsmákban 
ugyancsak mutogatni szokták duhajkodó kedvüket 
és közben előrántani élesre fent bicskájukat. Es 
most a puskatusok alatt, hogy megcsillapodik 
majd a rakoncátlan vér.

— Cirkusz városunkban. A nyár folyamán 
több cirkusztársulat .látogatta meg városunkat. 
Ezek közül egyik sem érdemelt oly pártfogást a 
közönség részéről, mint a most itt időző Gazdag
féle cirkusz. Jeles művésznők, mint Tekla k. a.

nak az embernek az élete, aki viszont szerelem 
nélkül hunyt el. De szeretném, ha ő is itt ülne 
mellettem az utolsó percekben. Így itt volnának 
mindketten végvonaglásommal: múzsám és sze
relmein. Vájjon melyik kedvelt jobban ?

— Feleség, aranyom!
.... Ilyen mélyen még sohasem aludt. Csak 

nem történt valami baja ? Neki, a legrózsásabb 
életnek, a megtestesült egészségnek ?!

Fölkelek, megnézem. Jaj. Ez a gyötrő láz 
már nemcsak az agyamat, de a végtagjaimat is 
megbénítja. Valóban. Nem tudok mozdulni. Ugy 
látszik ez a vég. A szemeim előtt, huh, de röp
ködnek a legyek, s a toll, hogy reszket a kezem
ben. írok, de olvasni már nem tudom az Íráso
mat. A sorokat még látom.

— Anyuskám, édes !
Semmi válasz. Pedig kiáltottam. Tisztán hal

lottam a hangomat. S neki oly gyenge álma van ! 
Valami baj érhette. Föl kell kelnem bevennem, 
hogy lecsillapodjam. Igy. Émelygős, rossz, de 
megnyugtat. Végre. Eltűntek már a legyek. Tér
deim és csuklóim merevsége is enged. De felkelni 
még sem tudok.

— Kicsi feleség, ébredj!
Szent atyám, mi baja lehet ? Megiszom mind 

az orvosságot kanál nélkül. Nini. Ugy hozzáta
padt a recept az üveghez, mint az ajkam rögtön 
angyalom kezéhez. Ti szép, fehér kezecskék!

— Tiz után az olajfáknál!
Ki irtu ezt idea recept hátlapjára ? Ugyanaz 

a kézvonás, mint amely a rendelvényt irta.
Ágya érintetlen.
Ezt a lapot megsemmisitem. Igy. S most 

sietve befejezem a regényt.
Boldog Balázs. 

sodronytánemüvésznő, Rosina k. a. műlovarnő, 
Alexandrina k. a. mint táncosnő, László bohócz, 
Winkler erőmüvész s még többen jelesebbnél-je- 
lesebb mutatványokat producálnak. A cirkusz tu
lajdonosa áldozatot nem kiméivé, dijbirkozókat 
hozatott. Igy m. hó 30-án szerdán este Hohenbüg- 
ler György auszriai mesterbirkozó és Suhajda 
Ferencz magyar bajnokbirkozó viaskodtak egy
mással, a mely 18 percig tartott s a minek ered
ménye az volt, hogy Hohenbügler legyőzte ellen
felét. Legyözöttnek t. i. azon fél tekintetik, a ki 
mindkét vállal a földet érinti. Megállapítható volt 
ez alkalommal, hogy bár Suhajda bajnokbirkozó 
nagy ügyességről tett tanúságot, Hohenbügler túl
erejét nem bírta ellensúlyozni. Viszont Hohenbüg
ler olyasmit is megengedett magának, a mit nem 
lett volna szabad, t. i. ököllel ütlegelte ellenfelét, 
az ütlegelés pedig csak lapos kézzel van megen
gedve. Mint zsűri ez alkalommal Walkovszky 
Béla. Dr. Lenorovics Mihály és Szőllősi Sándor 
működött. Ma csütörtökön ugyancsak Hohenbüg
ler birkózik Winkler erőmüvészszel, pénteken pe
dig Czája József magyar matadorral. Ugyanak
kor birkózik Juon Moldován Cara Suliman tö
rökországi mesterbirkozóval.

— 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, diszes kiállítású és gazdag tar
talmú ajándék-könyv megszerzésére, kivált mikor 
a lap, mely azt előfizetőinek adja, Magyarország 
első lapja. A Pesti Hírlap 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 Hírlap 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-Szalonnal 
együtt 9 korona. A Pesti Hírlap cime: Budapest, 
Váci-körut 78.

A magyar újságírás szenzációja ! ../I 
Nap" a magyar legkedvesebb lapja ! A 48-as esz
mény és a magyar nemzeti törekvések egyetlen 
hü és kérlelhetlen szószólója. Főszerkesztő : Braun 
Sándor. Felelős szerkesztő : Hacsak Géza. Napon
kint 125.000 példány! Egy szám 2 krajcár. A 
Nap előfizetési ára: Egy évre 16 K. félévre 8 K. 
negyedévre 4 K. egy hónapra 1 K 40 fillér.

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

W koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 

Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

nterkaaxU* : Dr. Kállai JÓZief.
Kiadóhivatalt miiToz.atő ■ Lándai Jőxaaf

Hirdetések.
KIADÓ LAKÁS.

Négy szobás lakás inellékelyi- 
ségekkel (jelenlegi adóhivatal) 
1909. január hó 1-tól kiadó.

Bővebb felvilágosítást ad

Dr. GLÜCK SAMU.

Aki valódi angol szövetből 

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

Tisztelettel 

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

értesítés.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

n. é. hölgyközönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth Lajos-utca 
26. sz. alatt létó Tischler féle házba helyeztem 
át, a melyben francia és angol szabású toiíetteket 
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.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló szer

. — puha padló számára.
Keil-féie viaszkenöcs kemény padló szamára. 
Keil-fele feher GLASUR' fénymaz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden szinben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.

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

tonos áremelkedésének ajánlom a mig a 
készlet tart 20" „ árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 
kávé-, likőr-, sör- és evő- 
■ készletekben, 
alpacca- és nikkel-árukban, 

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

GOLDSTEIN ADOLF
üveg-, porcellán- és diszmüáru-üzlcte Nagymihály.

Oroszországi prémnyul 
tenyésztésre eladó. Párja 10 kor. 
Miskovits Bélánál Nagymihályon.



Nagykikindai gyártmány.
Bohn-féle szab, biztonsági át

fedőcserép 272. szám.

BOHN M. es TÁRSAI
NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA.

Legiégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN é. ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. 0 Legelőkelőbb referenciák. £ Alapittatott 1864.

50 millió évi gyártás
a es. és kir. szab. £ohn*féle biztonsági átfedő cserepekből. 

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva.

Ci/ ó r + m á nt/nlz • Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átfedőcserepek.
O y Cl I U 11 a 11 y U . Legolcsóbb, legszebb tetőzet. -

Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve,

Zsombolyai gyártmány,
Szab, biztonsági préselt átfedő cserép 

253. szám.

ElHKMU6J0»TETÖfEDtSliMI A Nagymihályi Gazdasági Bank
PALA

MAGYAR0R5ZAGI KÖZPONT: 
r ETERNIT MÜVEK ‘ 
ATSCHEK LAJOS 

BUDAPEST, ANDRÁSSY-ÚT33. i

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

Rész vény társaság 

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

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi magát 1 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 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 1(M<> 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, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

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

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg, hogy az ország más 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.

5E1CHENBAUM ENANUELA
óra-, arany-, ezüst- és látszerészl cikkek gyári raktára

J NACYMIHAuY. —Nagy választék mindennemű óra, ékszer, 
arany- ■ - ezüstnemüekben. -----
Inga < - sálon órák, aszali készletek, stb. 
Opitkai tárgyak : Látcsövek. Thermometer, 
Barométer, nickel. arany és ezüst foglalatú 
szemüvegek és csiptetök dioptiméter szerint.

GRAMOPHONOK!
OLAYTON & SHUTTLEWORTH

Buaap
•W • l«(jotlnyoMbb Irak

t. Váo>l*lKttarát 08,

deti nálam vásárolt óráért 2 
jótállást vállalok. /I nem 

tetsző árukért a pénzt azonnal 
visszaküldőm. — Az összes aruk 
a ni. kir. éremhivatal által meg 
vizsgálva, ennek pecsétjével el 
vannak látva. Tőrt arany v. 
ezüst tárgyakat veszek vagy be
cserélek. Vidéki megrendelések 
gyorsan és pontosan tcljesittetnek. 
üramophon- < s óra-javitások a 
legrövidebb idő alatt jutányosán 
és pontosan eszközöltetnek. :

LocomobH és gőz cséplőgépek,
mlmakazatozök, Járgány-caéplőgőpek, lőhere • cséplők,

■eztltö-roaták, konkolyotok, kaazáló- őt aratögépek.
azénagyOjtők, boronák, aorvetőgépek, Plánét Jr. 

kapátók, azecakaváyők, répavágók, kukorlcze* 
morzaolók, danálók, őrlőmalmok, egyetemek

eozől-ekék, 2- ét 3-vaeu ekék őa minőén

I
MirdpfPQPl/ iutány°san felvétetnek e 
I III UGLCOCft |ap kiadóhivatalában. =

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


