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A nagykikindai tanulság.
Megdöbbentő tanulságokat tár elénk 

a nagykikindai dráma. Nagyállásu hatalmas 
embert, országgyűlési képviselőt ért utói a 
rettenetes sors. Eremits Pál a kor gyer
meke volt. A porból vergődött fel díszes 
állására s szerzett százezreket. Megvolt 
benne a selfs hed mán minden tulajdonsága: 
okos, elszánt, a kitűzött cél érdekében 
semmit nem kimélő, semmi fáradságtól 
vissza nem riadó férfi előnyös tulajdonságai. 
Valóságos harcot folytatott, hogy vagyont 
szerezzen s az eszközökben, melyek uj és 
több pénzhez jutatták válogatós nem volt. 
A törvényben nem az igazságot kereste, 
hanem a módot, amelylyel az igazságtalan 
követeléseknek plauzibilis formát lehet adni 
és rengeteg vagyonának legnagyobb részét 
megnyert pörök révén szerezte. Akiket pe
relt s akiknek pénzt adott kamatra, nagy 
kamatra, az ő véréből való vér, szerb pa
rasztok voltak s ezekben az üzletekben 
nem az az elv vezérelte őt, hogy polgári 
haszna legyen s hogy a pénzt visszakapja, 
hanem hogy minél több kamatot szedjen 
s minél több alkalma legyen a perlekedésre. 
A taulatlan, törvényt nem tudó kis gazdát 
egy tanú hamis vagy téves vallomása ki
forgathatja a jussából, mert a mi polgári 
törvényeink a felperesnek sokkal több előnyt 
biztosítanak, mint az alperesnek. A beperelt 
ember valóságos vádlottként áll a magyar 
bíróság előtt, a biró már eleve elfogult 
vele szemben s ez az elfogultság még a 
múltból maradt a törvény alkalmazóira, 
amikor még börtönre lehetett vetni az adó
sokat. Polgári törvényeinknek ezt a szel-

T A RC Z A.
Müvészszerelem.

_  A „Felső-Zemplén“ eredeti tÁicájn. —

Nagy ur voltam akkoriban, mert húsz 
esztendős voltam és dolgozni nem dolgoztam 
semmit. Napokat heverésztem át a pamlagon, 
szittam egyik cigarettet a másik után, olvas
tam egyik könyvet a másik után.

Nagy bérpalotának a harmadik emeletén 
laktam, egy szecessiós külsejű, modern ház
ban, de én ép oly keveset törődtem a házzal, 
mint a lakóival.

A szomszédomban egy leány lakott va
lami öreg asszonynyal. Csak annyit tudtam 
róla, hogy festeni tanul; nem láttam, mert nem 
áldogáltam soha a folyósón, hanem bent he
verésztem a pamlagon. Húsz éves voltam és 
azt hittem, meg fogom hódítani a világot. Hogy 
hogyan, mivel, nem voltam vele tisztában, 
majd jön az magától.

A ház a melyben laktam egy öreg kis
asszonyé volt, s el is felejtettem mondani, hogy 
a ház mögött kertje volt a jó öregnek. Illatos, 
virágos kertje, kicsi aranysziget a nagy szürke
ségben. Valami szívességet tettem a jó öreg 
kisasszonynak és hálából megengedte, hogy 

lemét a szerb parasztgazdáknak törvény- . 
tudatlanságát és ügyefogyottságát fényesen 
ki tudta aknázni Eremits Pál és összeperelt 
magának egy óriási vagyont, anélkül, hogy 
bárki is ráfoghatta volna, hogy törvénybe 
ütköző módon szerzett valamit. Nem, 
Eremits Pál betartotta a törvényt, formáihoz 
görcsösen ragaszkodott, perelt, esküdött, 
tanukat állitott, okmányokkal igazolt, betáb
lázott, végrehajtott s árvereztetek mind
addig, amíg két paraszt ember agyon nem 
ütötte. Ez a két paraszt minden pert el
vesztett vele szemben, kimondták a bíró
ságok minden fórumán, hogy Eremits Pál
nak teljesen igaza volt, amikor a két pa
raszt összes birtokát a saját tulajdonává tette 
— de ez a két paraszt mégis úgy tudia, 
hogy rettenetes gazság történt velük, a 
mikor a folytonos perlekedés révén egész 
vagyonukból kiforgatták őket s miután már 
nem lehetett többé apellálni, ők Ítéltek 
iszonytatóan Eremits Pál fölött.

Nézzünk széjjel szép Magyarországon, 
hány Eremits Pál él a falvakban és váro
sokban. Hány vagyonos s e réven tekin
télyes és méltóságra vergődött ember él 
közöttünk, aki a kis gazdák földjére adott 
kölcsönök révén fél határokat váltott ma
gához ! Nem az az uzsora ez, melyet a 
törvény tilt. Mert hiszen magasabb kama
tot 8 százaléknál a kötelezvényben nem 
tüntetnek ki. Kis gazda kiszipolyozása, tönkre 
tétele a kötelezőn kívül történik, a részlet
fizetéseknél, a fizetés halasztásoknál és főleg 
a pereknél. Per, per es folyton per, betáb- 
lázás ismét betáblázás a jelszava azoknak 
az embereknek, akik apró kölcsönök révén 
jutnak nagy darab földekhez.

lemehessek a kertjébe. Egy napsugaras őszi 
napon eszembe jutott. Fogtam egy könyvet, 
elkértem a kulcsot és lementem a kertbe. Le
ültem egy sötét lombu platán alá és olvasni 
kezdtem. Ragyogott, szikrázott a napsugár, a 
kezemben tartott könyv lapján táncolni kez
dett a betű és én elálmosodtam. Eldobtam a 
könyvet és behunytam a szemem ....

II.
Nem sokáig aludhattam, egy fél óráig talán. 

Kinyitottam félig a szememet, s láttam, hogy 
szemben velem egy festő-álvány támaszkodik 
a pázsitnak. Feliér batisztszoknya látszott ki 
alóla. Egyszerre tisztában voltam a helyzettel. 
Szomszédom, a festőlány meglepett és most 
stúdiumot csinál rólam.

Nem zavarom a mulatságát, gondoltam. 
Újra behunytam a szememet, de aludni nem 
tudtam tovább, sőt a karosszék támláján meg
fájdult a nyakam is. Megmozdultam.

— Milyen kár, hogy felébredt, — szólalt 
meg sajnálkozással. Kijött a festő-álvány mö
gül s megállóit előttem egzotikus szépségében. 
Karcsú hajlékony termete volt, mint a liatal 
cédrusnak. Ragyogó fekete haja gyűrűzve om
lott le a vállaira. Az arca fehér volt, s mint 
érett cseresnve olyan volt az ajka.

Mielőtt még szólottám volna neki, hogy 
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

Nincs az a falu, város, ahol ne élné
nek ilyen alakok, akik hideg számítással, 
de mindig a törvény korlátain belül s a 
torvény kibúvóinak kitűnő ismeretével há
lózzák be a gazdákat, akik közül már oly 
sok ezer ébredt egy napon arra a tudatra, 
hogy kihúzták lábaik alól apai földjét anélkül, 
hogy ezért megfelelő értéket kapott volna. 

Tizezerszámra járnak közöttünk a Sib- 
rulok, akik nem verték ugyan agyon meg- 
rontójukat, de tudatában vannak annak, 
hogy gonosz, tervszerű, kiszámított fon
dorlatokkal a rossz törvények felhasználásá
val juttatták őket a koldusbot,a.

Ez nagy baj, amely ellen nem véd az 
uzsora-törvény s a melynek a mi rossz és 
célszerűtlen törvénykönyvünk a melegágya.

VEGYES HÍREK.
— Személyi hír. Sulyovszky István kir. 

tanácsos e hó 8 án városunkban időzött és ezalatt 
mint Nagymihály város ügygondnoka az urada
lommal tárgyalt a menház és óvoda felállítása 
ügyében. Innét Debrecenbe a nagybeteg Balogh 
Géza kerületünk volt országgyűlési képviselőjének 
látogatására utazott. Örömmel közöljük egyben, 
hogy Balogh Géza jobban van és orvosai teljes 
felépülésében bíznak.

— Vörös kereszt egyleti táncestéig. 
Február hó l én Nagymihályban a Barnai szálló 
termeiben a .Vörös koroszt egylet" javára a vár
megyei fiatalság jótékonycélu táncestólyt rendez 
Tekintettel arra, hogy a rendezést Berzevicy Béla, 
Hoyos Viktor gróf, Stépán Aladár, Görgey Géza, 
Fejér Elemér, Polányi Géza dr., Szemere Dezső, 
Mauks Árpád s még többen vállalták magukra s 
tekintettel arra, hogy Ujhelyben a farsangon na 
gyobb szabású mulatság nem lesz, a táncestély 
igen fényes és sikerültnek Ígérkezik, a mely kö
rülményre már most felhívjuk a közönség figyelmét, 

sajnálom amiért megzavartam a mulatságát, 
újból szólni kezdett :

— A szomszédja vagyok, festeni tanulok. 
Bikának hívnak

Viszonoztam a barátságos bemutatkozást:
— Pálnak hívnak. Nem csinálok semmit, 

nem vagyok semmi.
Elnevette magát. Zengő mély hangja volt, 

amely megborzogatta a hátamat.
— Akkor van ideje is, ugy-e Pál ?
— Önnek adom az egészet — Rika.
A barátság meg volt kötve s azontúl nem 

volt más modellje mint én. Lefestett százszor 
egymásután, változó pózokban, más-más arc
kifejezéssel. Mindig idealizálva. Palinak szóli- 
tott már és tegezett, egyébként úgy voltunk 
mint az első napon. Ha a lenyugvó nap alkony- 
pirba borította a fecskefészket — amint Rika 
a műtermet nevezte, — leültünk a pamlagra 
egymás mellé. Ilyenkor játszani szoktunk. Já
tékaink azonban nem voltak érzéki fellángolá
sok, mert Rika csak a pajtását látta bennem; 
én meg legjobban szerettem heverészni a pam
lagon és szeretkezni nem kívántam.

III.
Egy napon Ritka örömtől táncolva jött 

haza.



— A járásbíróság köréből, Sallay Béla 
kir. albiró az igazságügyi minisztertől tekintettel 
a folytonos gyógykezelést igénylő betegségére 
ujabbi nyolca havi rendkívüli szabadságot nyert.

— Kaszinói közgyűlés. A nagymihályi 
Kaszinó egyesület f. é. január hó 17 én, d. u. 
5 órakor fogja évi rendes közgyűlését megtartani, 
mely alkalommal a választmány és tisztikar vá
lasztása is meg fog ejtetni. A közgyűlés után 
hírlap árverés lesz.

— zí nagymihályi függetlenségi párt
kör saját alaptőkéje gyarapítására Nagymihályban 
a „Csillag*  szálló összes térim ib*  n 1904. évi ja 
nuár hó 23 án hangversenynyel egybekötött tánc 
estélyt rendez. Helyárak: I. 111. sor 3 korona; a 
többi hely 2 korona. Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Jegyek 
előre válthatók Friedman Simon ur üzletében. 
Kezdete pontban 8 és fél órakor. — Miitor: 1. 
Nyitány. Előadja Miklós Jancsi zenekara. 2. 
Khevlári búcsú. Költemény. Szavalja Fáy Flóra 
urhölgv, a kassai Nemzeti Színház tagja. 3. Lavotta 
kesergő. Gordonka solo. Előadja Szent Itnrey Ta
más ur. 4. Felolvasás. Tartja Dr. Búza Barna ur. 
5. Kuruc dalok. Tárogatón előadja Ocskay Andor 
ur. 6. Volnék én kis madár. Költemény. Szavalja 
Fáy Flóra urhölgy. 7. Magyar nóták. Cigány kisé 
réttel gordonkán előadja Szent Imrey Tamás ur.

— Lopás. Moszkály Mihály vásárhelyi fold- 
mivestöl e héten egy éjjel két lovat loptak el 
istállójából. A gazda csak reggel vette észre a 
lopást és nyomban értesítette arról a csendörséget 
s ennek folytán a nyomozat megindittatott. Eddig 
elé azonban a tetteseknek, hire hamva sincsen, 
valószínű, hogy oláh cigányok lehettek.

— Országos vásár, Nagymihályban január 
hó 25 én és 26 án országos vásár fog tartatni, 
melyen a marha felhajtás engedélyezve lesz.

— Betörés, Plutko József és öt cigány 
társa e hó 10 én Berettőről útnak indultak azon 
elhatározással, hogy Szuhán Moskovits Mór üzle 
tébe betörnek és onnan az értékes árukat elviszik. 
Az elhatározást tett is követte, a betörő banda 
éjfélkor került Szukára és nyomban munkához 
fogott, ásókkal aláásták a vályogház falát s ekép 
be is hatoltak az üzletbe. Mintegy l< M ) korona 
értékű árut vittek cl, azonban pórul jártak, mert 
a csendőrség midőn a lopott dolgok értékesítéséhez 
fogtak, letartóztatta a karaván hadat és a bíróság
nak átszolgáltatta.

— Megtagadott színi engedély. A kép 
viselő testület legutóbbi ülésén egy vámsunkba 
igyekvő színtársulatnak az engedélyt megtagadta, 
azon indokolással, hogy a farsangi saison alatt 
az előadás helyéül szolgáló termek, amúgy is ha
vannák foglalva és különben is ezen időszak színi 
előadások tartására épenséggel nem alkalmas. A 
képviselő testület határozatáról, csak dicsérettel 
emlékezhetünk meg.

— Pali, Pali, szólt ujjongva: aranyérmet 
nyertein a fejeddel. Meg is vette egy vendéglős. 
Túlhaladó boldogságában átölelt és megcsókolt. 
Nekem fáj a csókja, mert arra gondoltam, 
hogy a képem eladta egv vendéglősnek. Leült 
mellém a pamlagra és fennhangon ábrándozott.

Azt mondták, tehetséges vagyok. Oh, 
én tudtam ezt régen. Te is tudtad ugy-e Pali? 
Oh, az semmi amit eddig csináltam. Majd fes
tek nekik olyat, hogy elkábulnak tőle. léged 
festelek meg Pali, szent Sebestyénnek festelek 
meg. Nem leszel az aszkéta, sem a boldog 
mártír szent Sebestyén, hanem az igazi, a po
gány, az erős.

Másnap igy szólt hozzám :
— Egv keresem van Pali, tudom te nem 

fogsz félre érteni. Erős vagy, mint egv pogány 
Isten, de a lelked olyan mint egy leányé. 
Állasz-e aktot nekem .’

Kimondta. Nyomasztó csend támadt, s én 
már éreztem, hogy Bika gondolkozik, vissza 
vonja c a kérését. De én megelőztem:

— Miért ne kicsikém.
O a művészetnek, én neki hoztam meg 

az áldozatot.
IV.

Az akt állás nagyon fárasztó volt. Egv 
cölöpnek támaszkodtam, néha hozzá is kötözött

— Az Ittasság áldozata. Szobacsok János 
körtvélyesi lakos a mull pénteken annyira loitta 
magát a hetivásáron, hogy részeg fővel boldog 
boldogtalanba kötött az utcán, a minek vége az 
lelt, hogy a kapott ütésektől egy utca sarkon 
összerogyott és csak nehezen szállíthatták őt or 
voshoz, ki homlokát teljesen bezúzva találta és azt 
összevarrni volt kénytelen. Midőn a sérült magához 
tért, azt sem tudta, hogy mi történt vele, termé
szetesen azt sem kitől kapta a sérüléseket. A 
csendőrség most nyomozza a tetteseket.

— Búcsúi akoma. Fontratovics Elek pénz 
ügyőri biztos tiszteletére barátai és tisztelői e hó 
11 én, vasárnap a Csillag-szálló emeleti helyiségei 
ben népes bucsulakomát rendezlek, molyén a vá 
romunkból távozó derék és buzgó tisztviselőt, kit 
határtalan szerénysége és páratlan előzékenysége 
folytán mindnyájan megszór*  ttük, lelkesen ünne 
pelték. — Itt megemlítjük, miszerint Fontratovics 
ma már végleg át is adta hivatalát utódjának 
Halfár Ede pénzügyőri biztosnak és családjával 
uj állomáshelyére Rimaszombatra költözött.

— Kinevezés, Algay Vilmos bírósági al
jegyző a hotnonnai kir. járásbírósághoz jegyzővé 
neveztetett ki.

— VJ lap. Február havában S.-A.-Fj hely ben 
Dongó Gy. Géza szerkesztése mellett uj társadalmi 
és tanügyi lap fog megjelenni, melynek főmunka
társa Gál Lajos kir. törvényszéki bíró lesz.

— A nagymihályi ifjúsági egyesület 
saját alaptőkéje gyarapítására 1904. január hó 
30 án a Barnai szálló összes termeiben műkedvelői 
előadással, dalokkal egybekötött táncestélyt rendez. 
Helyárak : az 1. 2. sor és oldalszékek 3 korona. 
A 3. 4. 5. sor ülőhelyei 2 korona. A következő 
sorok 1 kor. 40 fillér. Állóhely 1 korona. A szin 
házi jegy a táncestélyre is belépőül szolgál. Felül
fizetések köszönettel fogadtatnak s nyilványoran 
nyugtáztatnak. Helyek elő jegyezhetők Landesman 
B könyvkereskedésében. A meghívó kívánatra 
előmtitataudó. Kezdete pontban 7 és fél órakor. 
— Műsor: 1. .Kuruc egyveleg**  Bartalus J. és 
Szügyi J.töl; éio-kli az ifjúsági dalárda Fiain 
Sándor karmester vezetése mellett. 2 „Rendelő 
óra*.  Eredeti vígjáték 1 felvonásban. Irta: Almásai 
Tihamér. 3 „Béka kamaté.*  Hennig C. tői ; énekli 
az ifjúsági dalárda Fiain Sándor karmester veze 
tése mellett. 4. „A miniszterelnök bálja.*  Víg
játék 1 felvonásban. Irta: Almássi Tihamér.

Gazdasági cselédek és munkások 
jutalmazása és kitüntetése. A fii ld ni ive lés 
ügyi in. kir. miniszter a főispán javaslatára Árén 
dás Mihály párnái. Lutcrán Mihály nagymihályi 
és Mihaló György alsó hrabóci gazdasági cselédeket, 
továbbá Szemes András lazonyi és Ondico Mihály 
papinai gazdasági munkásokat egy helyen töltött 
hosszú szolgálatukért egyenként 100-100 korona 
pénzbeli jutalomban és kitüntető oklevélben része
sítette. Az okleveleket és jutalmat e napokban

Bika. Minden félórában pihentünk, s én lefe
küdtem egy medvebőrre az izzó kandalló elé.

Mióta az akt állás megkezdődött, közénk 
jött valami. Bika olyan volt mint azelőtt, de 
én, de én . . .

Egv napon mikora homály már beállott fel
öltöztem a pamlagra ültem és Bika mellém. 
Nem tudom, hogy történt, egyszerre homályba 
borult a szemem, forró vérhullámok szágul
doztak ereimben, és már-már kitártam a karo
mat hogy egy durva erőszakos ölelésssel meg
szakítsam azt a gyöngéd viszonyt, mehet félve 
ápoltam, mióta Bikát ismerem.

Erőt vettem magamon és rekedten az 
izgalomtól, beszélni kezdtem :

— Bika édes ülj távolabb, vagy talán én 
mennék el. Ki az utcára, ahol a szél fagyott 
havat röpítene arcomba.

Mi bajod Pali ’.’ szólt gyengéden simo
gatva forró arcomat.

— Ne simogasd az arcom ! Nem vagyok 
jó fiú, s nem vagyok szentimentális mint egv 
vén német guvernánte. Nézd, erősek, fiatalok 
vagyunk, jöjj a karomba, majd elringatlak . . .

A felszabadult szenvedély egyszerre sze
relmes szavak zuhogó áradatát fakasztotta az 
ajkamon. Nem tudtam mit, nem tudtam med
dig beszéltem, nem is neki, de magamnak. 

fogják a kitüntetetteknek ünnepség kíséretében 
átszolgáltatni.

— Nagylelkű adomány Gróf Andrásty 
Dénes, a páratlanul nemes lelkű főur, kinek jó 
tékony tetteiről már számtalanszor adtunk hírt, 
legújabban a gálszécsi ev. ref. egyháznak temploma 
építési költségeinek fedezésére 2000 koronát adó 
mányozott.

— Jéghordás. A 8 nap óta tartó hideg 
már erősen befagyasztotta a Laboré vizét. A 
30—40 centiméteres jég vágását és hordását is 
megkezdték, mert nem lehet tudni, hogy az idő
járás szeszélye nem olvasztja-e el hirtelen a vizek 
jégkérgét s lesz-e még a télen alkalom a jégver 
inek megtöltésére. Vendéglősök, mészárosok és az 
egészségügyi intézetek sietnek a jeget beszerezni.

— A sárospataki állami tanítóké- 
pezde ifjúsága a tanárikar közreműködésével f. é. 
február 6 án Sárospatakon a városháza termeiben 
hangvers*  nynyel összekötött táncmulatságot tart. 
A meghívók legközelebb fognak szétküldetni.

— A kalapemelés ellen. Ha sok az 
ismerősünk, valóságos gyötrelem a sétánk, mert 
minduntalan kalapot kell emelnünk. Ennek a cere 
móniás üdvözlésnek most a reformjára, illetve 
megszüntetésére törekszik egy szövetség, amely 
Parisban alakult. A párisi lovaregylet tagjai 
közt született az eszme és csakhamar általánossá 
lett a felhívás: „ne emeljük le a ka’apot!“ Gróf 
de Vanix, az ismert s^prstman s barátai meg 
egyeztek abban, hogy egymást csak könnyű fej 
billentéssel fogják üdvözölni kalapemelés helyett. 
Az eszme tetszik s máris igen sokan követik a 
divatot. Az angolok ezt már régen szokásba vet 
ték s kalapot a bizalmasabb ismerősök sohasem 
emelnek egymás előtt; kontinensbeli fonákságnak 
mondják a kalappal való üdvözlés szokását.

— Újítás a hírlapirodalom terén. 
Eddig a hírlapok előfizetőik kérdéseire csak a 
szerkesztői üzenetek rovatában válaszoltak. Most 
a Kormos Alfréd szerkesztésében megjelenő Ma
gyar Pénzügy és Magyar Kereskedők Lapja cimii 
szaklapok azt az ujitást hozták be, hogy előfize
tőiknek ezentúl szóbeli felvilágosítást és útba
igazítást adnak, mely előny gyakran felülmúlja a 
csekély előfizetési összeget.

— Téli tízparancsolat. Egy angol orvos 
a téli hideg idejére a következő tízparancsolatot 
állította össze; 1. Éhgyomorral reggel ne lépj az 
utcára. 2. Ha meleg italt ittál, ne menj hideg 
levegőre. 3. Melledet és hátadat jó melegen tartsd. 
4 Hideg levegőben az orrodon át végy lélegzetet. 
5. A hátaddal sem hideg falhoz sem meleg kályhá
hoz no támaszkodjál. 6. Vasúti kocsiban az ablak 
mellett ne ülj. 7. Hideg, szabad heiyen mozdulat 
lantil ne állj. 8. Télen az utcán no beszélges. 
9 Fiirödj meg minden nap és lehetőleg korán 
reggel, hogy a bőröd friss legyen. 10. Mielőtt 
lefeküdnél, melengesd meg a lábadat.

— Postai küldemények felirata, Ilié 
ronymi Károly kereskedelemügyi miniszter a levél
postai küldemények boritékára vagy címlapjára 
terhelő felírások ügyében uj határozatot hozott. 
A határozat szerint a küldemény feladója saját 
nevét, állását és lakását a burkolat első, vagy íiá- 
túlsó odalának felső szélére kiírhatja, rányomat-

Amig egyszerre megdöbbenve hallgattam el 
Most vettem észre, hogy Bika a pamlagra bo
rulva sir. Fuldokló zokogása a szivembe mar
kolt. Letérdeltem előtte.

— Kicsikém bocsáss meg őrült voltam, 
ugy-e megbántottalak ? No ne sírj kicsikém, 
l’gy-e nem sírsz ? Nem teszem többet.

Sokáig pihegett még, mint a megijesztett 
kis madár s mikor megnyugodott, gyöngéd 
szóval búcsúzni kezdtem.

— Isten veled kicsikém, búcsúzom tőled. 
Elmegyek, el kell mennem, hogy meg ne 
gyűlölj. Felejtsd el, hogy megbántottalak és 
ölelj meg — utoljára.

\ ettem a kalapomat és odamentem a 
painlaghoz. Az ateliert megvilágította a téli 
hold s a sötét háttérből kisugárzott szent Sebes
tyén alakja, a mezítelen, a pogány szént Se
bestyéné, aki az én meztelenségemből szüle
tett. Egyszerre néztünk felé mind a ketten.

Hallgattunk egy pillanatig. Azután Bika 
hágván szerelmesen átölelt és mikor menni 
akartam, halkan epedőn súgta a fülembe :

— Es mi lesz Szent Sebestyénnel ? . . . 
Es én maradtam.

tíiró János. 



hatja, vagy bélyegzőjét rányomhatja. Ezenkívül 
a boríték vagy a cimszallag címoldalén és a há- 
tulsó oldalán nyomatott egyéb megjelölés, ábra, 
képes hirdetés alkalmazható. A hirdetés azonban 
ugyanazon a küldeményen csak egy egy vállalatra, 
üzletre illetőleg ügykörre vonatkozhatik és csak 
annyi helyet foglalhat el, hogy a cim könnyen 
olvasható legyen és a helyi és keltibélyegzfi, vala
mint az esetleg szükséges szolgálati megjegyzések 
feljegyzésére és a kézbosithetetlenségot jelző cédula 
felragasztására elegendő hely maradjon. Egyúttal 
figyelmezteti a miniszter a posta és táviróhivata 
lókat, hogy a magánvállalatok levelezőlapjai és 
zárt képeslevelezőlapjai szintén az előbbi szabályok 
alá tartoznak. Egyúttal a magánvállalatok gyárt 
tnányán a magyar királyi posta felírás, vagy a 
magyar cimer alkalmazása tilos. Ezeket a posta 
hivatalok nem küldik tovább, hanem a feladónak 
adják vissza, illetőleg mint térti küldeményt ke
zelik.

— Angol eladó lányok sxokána. A 
szökőév az angol fiatalemberekre nagyon vészé 
ilelmes s ez az év szintén szökőév lesz. Mig kö
zönséges esztendőkben a fiatalemberek udvarolnak 
a lányoknak, szökőévben megfordítva van a do 
lóg s az angol eladó lányok, no meg ez özvegy 
asszonyok is nagy erélylyel készülnek a hadjáratra. 
Nemrég haditanácsot tartottak s elhatároztak, hogy 
a fiatalembereket uj táncokkal és kotillon figurák
kal hódítják meg. De viszont a legények is résen 
állanak. E veszedelmes bálokra csak álarcos kosz 
tiimökben akarnak megjelenni.

— Káli tájékoztató.
Január hó 16 án: Az izr. jótékony nőegylet 

tombolával egybekötöt táncmulatsága a liarnai 
szállóban.

Január hó 23 án: A függetlenségi kör fel 
olvasással egybekötött táncestélye a .Csillag" szálló 
összes termeiben.

Január hó 30-án: Az ifjúsági egyesület színi 
előadással egybekötött táncvigalma a liarnai szál 
lódéban.

Február hó lén: A „Vörös kereszt egylet" 
táucestélye a liarnai szálló termeiben.

Február hó 6-án : A nagymihálvi kereskedők 
bálja, a kassai cs. és kir. 34. gyalogezred zene
karának közreműködésével a liarnai szálló összes 
termeiben.

február hó 14 én: A nagymihályi általános 
ipartestület táncmulatsága a liarnai szállóban.

IRODALOM..
— Az első obstrucíio épen a parlamontariz 

mus hazájában, Angliában lépett fel 1830 bán, a 
hol IV. Vilmos trónralépése után a választási re 
form idézte elő. Addig is volt már mozgalom, de 
•annak célja mindig kívül esett a fennálló alkot 
niány terén. A francia forradalomban is megtör 
tént a szavazó jog kiterjesztése, de olt nem a 
parlamentnél volt a hatalom, hanem az annak pa 
rancsoló népnél. Itt ellenben a történetben először 
felismeri a nép, hogy törvényes érvényesülésének 
legbiztosabb módja, ha képviseletet nyer a tör
vényhozásban. Wellington herceg kijelentette, hogy’ 
minden erővel ellene szegül a törvény megváltoz
tatásának. A nép izgatottsága annyira ment, hogy 
a Waterlooi győző palotájában sem volt biztonság 
bán 8 a király nemsokára Garay György grófot 
volt kénytelen megbízni a kabinetalak itással. Russel 
lord mint belügyminister dolgozta ki a reform 
javaslatot, mely szerint London 8, a többi város 
34, a grófságok 55 kerülettel gyarapodnának. A 
reform a túlsúlyt a polgárság kezébe adja. A 
tory párta vitának meghosszabbítását vette igénybe.

Ez volt az angol parlamentben az első nagy 
obstructió és a későbbi mind ennek mintájára 
ment végbe. A közvélemény erősen nyilatkozott 
az obstructió ellen és nem engedte meg a minis 
tóriumnak a hátrálását. Az ellenzék ereje meg is 
tört és harmadik olvasásban elfogadták a reform 
bili*.

Erről az első obstructióról szól a Nagy Ké
pes Viágtörténot most megjelent 203-ik füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a 
kötet írója is. Egy egy’ gazdagon illnsztrált kötet 
Ara díszes félbőrkötésben 16 korona; füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvény társaság Budapest, VIII. 
Üllői ut 18. szám) s minden hazai könyvkereske
dés utján, havi részletfizetésre is.

CSARNOK.
A balek.

— Humoreszk. —

— Ördögadta teremtette, hát kellett ez no- 
kom ! ily’ szókkal robogott be Péter bácsi, az öreg, 
de nem vén pénzügyi tanácsos, a „három szoknyás 
békához* 1 címzett vendéglő helyiségébe és haragtól 

kipirulva ült le megszokott rendes helyére. Az 
asztal körül már számosán ültek asztaltársasága 
tagjai közül.

— Mi az, mi történt, — hangzott fel kórus- I 
bau, — mi tüzesitette fel ennyire Péter bácsit?

— Ugyan hagyjatok békében, most nincs 
kedvem a mesélgctéshez.

— De kedves Péter bácsi ne vegye annyira 
a szivére akár minő baleset is érte. Alszunk 
egyet rá. azután hopp, és a bosszúság elrepül, 
akarta vigasztalni a fiatal segéd titkár, Kenessy 
Abris.

— Azám hopp és elrepül.’ Elrepül a . . . . 
majd mondtam valamit, de nem az én haragom. 
Képzeljétek csak mi történt velem. A tiszteség 
ben megőszült, azaz dehogyis megőszült . egy szál 
ősz hajam sincs, (természetesen mert festi) hivatal 
nokkal. Balekot fogtak bennem. Bennem, kinek 
eddig az volt a büszkeségem, hogy nem született 
meg az az ember fia, aki becsapott volna.

— De hát hogy történt az eset, mondja el, 
hangzott mindenfelül és oly óriási zaj és zsibon- 
gás kerekedett, hogy a vendéglő többi vendégei 
is figyelmesek lettek már a sarok asztal körüli 
történtekre.

Végre Péter bácsi a közóhajnak engedve, 
elkezdte az ő jóizii zamatos hangján a történtek 
előadását, el nem mulasztva idönkint egy egy jót 
huzni a mellette álló jégbehütött budai karcolból.

— Hát fiuk, hogy mindjárt az elején kezd
jem a dolgot, a minap szép csendesen elindultam, 
hogy szokott sétámat megtegyem. Egyszerre egy 
mellék utcából hirtelen egy gyönyörű szép asszony 
siet kifelé. A sötétségben és sietségben csinos kis 
karambolt rögtönöztünk. Az én cillinderem azon 
nal lerepült fejemről. Szerencsémre, egy udvarias 
úri ember szives volt mindjárt reátapadni, úgy, 
hogy az akkor kerekedett forgó szél kárt nőm 
csinált benne. A feltűnő szép asszony bocsánatot 
rebegett, a mit én természetesen, bár busán te
kintve tönkrenyomoritott köcsögömre, készséggel 
megadtam, ö tovább ment, én követtem, ő rám 
mosolygott, én visszonoztam, ő befordult egy mel
lék utcába, én utána ;

— No most jön az öreg ágyú, a dolog ka
rikája, vágott közbe Abris, a segédtitkár és a nagy 
kíváncsiságtól úgy rángatta fel és le a szemöldö
keit, mintha nem is övéi lettek volna.

Péter bácsi pedig tovább folytatta a históriát.
— () befordult egy mellék utcába, én utána. 

Határozottan formás lábai voltak, és ez még na 
gyobb ki.artásra őszt mzött.

Abris a segédtitkár, megint mozgósítást vég 
zott szemöldökeivel. A hallgatóság kíváncsian leste 
Péter bácsi szavait. Es Péter bácsi tovább foly- 
tatla :

— Tudjátok fiuk, hogy micsoda kurázsi la 
kik bennem, azt is tudjátok, hogy nem higanyt 
töltöttek ereimbe. En tehát fiatalos merészséggel 
— e szóknál Péter bácsi kevélyen pödrött egyet 
kajla bajuszán, — odaléptem hozzá és bemutat 
koztam. Fiuk .’ Mikor megengedte, hogy kezet 
csókoljak, olyan gondolatok támadlak bennem, 
mint egy tűzhányóban. Ekkor ő rám nevetett. 
Micsoda fogak! Micsoda parányi kis szájacska ! . . . 
Karomat nyújtottam, ö elfogadta. Fiuk, micsoda 
kezecske! Puha, mint a tenger fövénye. Micsoda 
körmöcskék ! . . . Ah ! ....

Es az egész hallgatóságon végigmorajlott egy 
fuvolaszerű „Ah !“ Péter bácsi összeszoritóttá ők 
lét és folytaita elbeszélése fonalát.

— Diktum, faktum megkérdeztem tőle, hogy 
nem találkozhatnék-e vele máskor máshol és bősz 
szabb ideig? Vártam a menydörgést,de az elma
radt. O csacsogva válaszolt :

— Kérem, jöjjön el a lakásomra, akár hol
nap is. A férjem ügyvéd és a délelőttöt a törvény 
széken tölti. Csak jöjjön el, szívesen látom, mert 
maga tetszik nekem.

— Fiuk ! Úgy éreztem magamat, mint egy 
angyal. Nem — mint két angyal . . . Később 
elváltunk. Onagysága egy kalapüzletbe mont, én 
pedig tovább méregettem az utcát. Ma délelőtt ott 
voltam nála!

A hallgatóság soraiban zugás futott végig. A 
kíváncsiság majd ki ugrott szemeikből, . . .de az
után mégis meggondolta a dolgot, Abris a segéd 
titkár kifejezte az óhajt ebben az egy szócská 
bán : „ Es ?*

— „Es ?“ . . . Nos hát ott voltam nála. Ele
gáns szobában találtam magamat. Az ajtó kinyí
lott és belépett rajta ő, a legigézöbb pongyolában. 
En elébe futottam, hogy karjaimba zárjam és Ő 
egy cseppet sem ellenkezett ... de ebben a pil
lanatban nyílik a szemközti ajtó és egy golyó
alakú test gurult a szobába. A férje volt, elhültem. 
Am önagyságát nem hagyta el a hideg vére, nyu
godtan szólt férjére mutatva: Csuka Flóris dr. 
ügyvéd, a férjem 1 . . . A férj arca irtózatos diiht 
árult el. Majd szólott:

— Mit keres itt ez az ur? Az asszonyka 
válaszolt.

— Téged keres ! . . . Valami pőre vau és 

reád akarja bízni. E szavak után az igéző szép 
asszonyka a távozás terére lépett. En pedig egye
dül maradtam az ügyvéddel, kinek vérben forgó 
szóméi mi jót sem sejtettek.

— Miben lehetek szolgálatára ? . . .
— Semmiben ... — hebegtem én — azaz, 

hogy ... — igen . . . egy pöröm lenne ha el
vállalna ?

— Oh igen szívesen. Es arcvonásai kezdtek 
kissé megenyhülni.

— Tegnap pofon ütöttom egy urát, folytat
tam én már bátrabban — mert rá hágott a cil- 
linderemre. Az uyiltán be fog perelni és azért 
jöttem, hogy vállalja el védelmemet. — Most már 
úgy hazudtam neki akár egy délibáb. Az ügyvéd 
miután komoly képpel meghallgatott elfogadta a 
védelmet, de előleges költségekre, azonnal húsz 
korona erejeig kopasztott meg. En pedig mit te
hettem mást, — fizettem mint a köles.

— Holnap legyen ismét szerencsém! — szó
lott és én siotve hagytam el a vesztett csata szín
helyét, magamban még örültem, hogy ily könnyű 
szerrel kikerülhettem egy féltékeny férfi dühét.

— Bámultam az asszonyka eszét. Milyen 
zseniálisan húzott ki engem a pácból. így mor
fondíroztam magamban, midőn a ház előtt Csiber 
Palival találkoztam.

— Honnan jösz ? kérdé.
— A fejemmel a ház felé bólintottam. Csiber 

Pali irtózatos kacagásba hempergett.
— Hát te is? ... Ilahaha . . . Csuka 

Flórisnál voltál ? . . . Hihihi . . . Téged is meg 
fogott az az asszony . . . Bru ha ha . . . Vigasz
talódj, én is úgy jártam . . . Hahaha . . . Bará
tom, ez az asszony igy szerez klienseket a fér
jének . . . Bühühü . . .

Mikor Csiber Pali abban hagyta a röhgör 
csőt ngy ütöttem nyakon, de önmagamat, hogy a 
bőgőt is majdnem égnek néztem. No fiuk mit szól
tok ehhez ? — fejezte be Péter bácsi elbeszélését 
és akkorát ütött az asztalra, hogy valamennyi 
pohár, tányér, evőeszköz, mind táncra kereke
dett.

A csörömpöléstől az egész hallgatóság a ré 
műiét karjaiba rogyott.

Abris segédtitkár szemöldökei pedig ijjed 
tűkben fenn ragadtak a homloka közepén.

Szerkesztői üzenetek.
M Helyben. Bizony „Krónikája*  nem üti meg a mér

téket és nem, közölhető. Jobban is fogja tenni, ha a versírás
nál telhagy. Ám gyönyörködjék versének két strófájában :

Halifax és Karnevál
Kezet fogtak ők, 
Korcsolyázás meg a bál 
Ezek most a fők.
Es ha egyszer elesik 
A leányok egyike, 
S oda ugrik mind a sok 
Sportsmannok serege.

Lássa be, hogy az. ily kaliberű versikére kár a nyomda- 
festék.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József.
Főmunkatárs: Dr. Kellner Mihály.
Kiadóhivatali művezető : Lándai JÓZBUf.

Hirdetések
I

Minden családnak.

saját jól felfogott érdekében csakis a

Kathreiner-féle

Kneipp-maláta kávét
szabadna pótlékul használnia 
a mindennapi kávéitalhoz.

--------
M.Vc



2949/1903. tk. tz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Babincsák Jánosné 
szül. Paulik Anna végre haj tatónak Paulik János 
végrehajtást szenvedett elleni 412 korona tőke 
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyeb- n a 
saujhelyi kir törvényszék, a nagymihályi kir. 
járásbíróság területén lévő a Szalók községben 
fekvő a szalóki 67-ik számú tjkvben A. I. 1 —17.
s. sz. a 98. 171. 246. 315. 322. 444. 462. 563. 
626. 643. 702. 813. 870. 953. 1076. 1086. 920. 
hr. szám alatt felvett és B. O.sorsz. alatt Patt ik 
János kinek ueje Pálinszky Anna nevén álló bel 
és külingatlanokra az árverést 1554 korona ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan 1904. évi január 
hó 28-ik napjának délelőtti 9 órájakor 
Szalók község bírája házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10% át vagyis 154 korona 44 
fillért készpénzben, vagy az 1881. LX t. c. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1 én 3333. sz. alatt kelt ig. min. 
rendelet 8.§ ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX.
t. c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság 
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszeü 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban, 1903. évi november hó 12 án.

Garbinszky. kir. aljbíró.

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kedves élete s 

egészsége, magának beszerezni a legújabban javi 
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummiservkötot beszerezni. A gumnii 
sérvkötő Pollítzer találmánya s a leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismert*  tett el. M«rt 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható s a 
sérvet nem engedi kinynmulni a sérvkapun. A sérv
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

egyoldalú 7-től io f 
(II Ili » kétoldalú io és 16 1

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

POLLÍTZER MÓR és FIA 
cftász. óm kir. szab. kötszerészek. 

BUDAPEST. V.. Deák Ferencz-utcza 10.
Aiapittatott 1854-ben.

„Spire“ varrógépek.

Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
----- kintsíik első sorban. =

A „<SpÍrc“-féle varrógépek úgy minőség, mint 
ár tekintetében is az első helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben «5 éri tel)C8 

jótállást vállalok. "
A „SPIRE-*  varrógép a divatos mit- 

hímzésre is hazsnálható. ■
Raktárak :

S.-A.-Ujhelu, Unf/vár, llomoana.
NAGY-MIHALY, Kossuth Lajos-utcza 

(Strömpl szálló mellett.)
Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, XV. XV. és balkaru varrógépek, 

kedvező havi részlet fizetésre. Varrógép alkatrészek u. m. hajócskák, rúgó., 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

Goldstein Adolf
épület- és diszmíí-bádogos

lámpa, üveg1 és porczellán kereskedése 
NAGY-MIHÁLYON.

I

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 

asztali- és függő-lámpákban, 
kávé-, likőr-, sör- és evő készletekben, 

alpacca- és nikkel-áruk, majolika fali díszekben, 
barna kőedény és zománezozott edényekben, 

úgyszintén teljes konyhafelszerelésekben.

EDELSTEIN HENRIK
Finom-posztó és gyapju-áru raktár

Férfi-ruiia Icészitő rxü.-ö.lxelj’- 
NAGY-MIHALYKossuth Lajos-utca

Nagy választék a legújabb divatu valódi angol

gyapjúszövetekben

Bor eladás.
Saját termésű boraimat következő áron adom :

Asztali bor ______
Rácz iirmös ______
Csemege ó bor
Muskotály ______
Asszú tokaji üvegben 
5 puttonyos asszú < betegeknek alkalma?

WIDDER
Nagy-Mihály, Sulyovszky-féle ház.

__ literenként
n

n

n 2
1
2

írt
n
n

35
50
80

kr.
n
r»
n 
»

BÉLA
3-érfi-öltönijök mérték szerint

német, francia és angol divat után
le g-c sixio = abh an.

és legjutányosabb árban 
részletfizetésre is 

készíttetnek.

Megrendelések a legrövidebb
alatt eszközöltetnek.

í

A n. é. közönség pártfogását kéri 
tisztelettel

Edelstein Henrik.

Nyum. Laudvainui B. könyvnyomdájában.

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Schicht-szappan :
VÉDJEGYEK:

vagy ..Kulcs*

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a >SCHICHT« névvel és fenti védjegyek egyikéve) 

legyen ellátva. ' '

1


