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Hova a lap Bzoliomi részét illatő minden 
közlemény intézendő : 

Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor, negyed évre 2 kor.

, Egye*  szám ár*  20 fii.

Kéziratok nem adatnak viasza.
B» rmentetlan levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-tér soronkint 40 fii. —

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési ée nyilttéi 

díjak küldendők :

A társadalom legnagyobb baja.
A társadalmi közélet sok sajgó sebtől 

vérzik. Az emberiség Istene : az Én, aki am
bíciója útjában áll, az ellenség, akit ha le
het elnyomni áskálódással, rágalommal, azt 
elnyomja. A nagyravágyás az emberiség leg
nagyobb, legszenvedelmesebb baja. Mindent 
az énért, minden a magamért. Ez a jelszó. 
Ez üti ki a falatot embertársaink kezéből, 
ezért törünk, ezért kapaszkodunk.

Ha még a nagyravágyás a szivet csak 
a képesebb ember kebelében dobogtatná, 
úgy jogosult volna: a mai jelszó. Ámde 
javarészt nem igy van ez ma.

A tehetős emberek pénze előre tüleke
dik. Elöl járnak mindenütt. Utánuk jön egy 
másik tábor, akiknek nincs meg az a pén
zük. Nincs egyebük, mint a nagyravágyá- 
suk. De ez aztán nagy. Tulon-tul nagy, a 
mely lerombol mindent. Előbb az életked
vet, a nyugalmat, később az ambíciót, vé
gül a családi életet, végül magát az ember 
énjét, mely bármilyen kedvvel indult harc
nak, sokszor a leggyávább módon meghu
nyászkodik egy buta fegyver, egy revolver 
előtt . . .

Egy-egy tragédia oly hangosan kiabál 
előttünk, a szemünk előtt, hogy felocsúd
hatnánk vétkes könnyelműségünkből. Nem 
tesszük. Elolvassuk, elfelejtjük és ha a Sza
bóék gyerekén bársonykabátot látunk, a 
miénknek selyemmellényt és aranyórát ve
szünk. Ha a szomszédunk elmegy, hogy

TARCZA.
Künn az állomáson.

Irta: KÉMÉNY JÓZSEF.
A főnök csak azt várta, hogy az éjféli sze

mélyvonat túl legyen a váltón, bement az iro
dába, nehány utasítást adott a forgalmi hiva
talnoknak s lecsapta az asztalra a piros kar- 
szallagot. Éva a szomszéd szobában nikkel ap
rópénzt göngyölt tekercsekbe. A vasláda dör
dült, a főnök beszólt a pénztárba:

— Végeztünk, kisasszony ? Ha tetszik, sé
táljunk egyet.

— Azonnal, főnök ur I
Néhány pillanat múlva az irodában volt 

a leány.
— Nem tart velünk Árpás ur? — kérdi 

oltalmat esdő pillantással.
A hivatalnok rekedten felel:
— Köszönöm, nem mehetek. Sajnálom . . . 

Arról a megsérült bőröndről kell sürgönyt le
adnom.

Éva csalódottan fordul meg.
— Jó éjt.
— Csókolom a kezét.
A főnök szótlanul biccent a tisztelgő hi

vatalnok felé. Mikor elmentek, a nő ruhájának 
illata végig lengett a petroleumszagu irodán. 
A fiatal ember összeharapta a száját.

— Milyen nyomorult is vagyok! — hö
rögte. Gyorsan befejezte a kopogtatást a szom
széd állomásnak szóló »Jó éjszakát«-tal, vala

meggyógyuljon a csizi vagy a révfülöpi par
tokon, a mi családunk már Osztendébe vagy 
Karlsbadba megy.

Nincs ember, aki a másik egyszerűsé
gét egyszerűséggel szárnyalná túl. Mi nem 
az egyszerűt követjük, hanem a nagyravá- 
gyást szárnyaljuk felül. Nyomorúságainknak 
az az oka, hogy a pénzzel könnyen bánunk, 
mert nem ismerjük a munka nehézségét. A 
munkahiányt azt megérezzük, arról oly so
kat panaszkodunk és jajgatunk, de a munka 
nehézségét azt semmibe se vesszük, mert 
a munkának nincsen elég becse.

Nálunk vannak emberek, akiknek köny- 
nyen jön a pénz. Nem kell, hogy a fülük 
búbját megmozgassák, kitermi az édes anya
föld, vagy más dominium.

Ezek könnyen költhetnek, van miből. 
Jó is, ha nem rakják élére a forintokat, tő
lük él a kereskedő, az iparos. A középosz
tály után még sivárabb volna a panaszko
dás iparosaink és kereskedőink részéről, mint 
jelenleg, mert tisztelet a kivételeknek, a kis- 
hivatalnok és a proletár világ úgy is csak 
hitelbe vásárol, ami érthető is akkor, mikor 
a rossz gazdasági esztendők alatt megvál
tozott drága élelmi cikkekre kell a kicsiny 
fizetés. A bajt nem látják, vagy nem akar
ják észrevenni, de főleg nem akarják repe- 
rálni. Hirdetik az egyszerűségét, csak azért, 
hogy annál kirívóbb színben tündököljön a 
nagyravágyás. Igazán nevetni kell, mikor 
egyszerű mulatságokon kiírják, hogy a le
hető legegyszerűbben jelenjenek meg és a

mit jegyzett még rovatos könyvekbe, aztán ki
lépett a peronra. Neki támaszkodott a korlát
nak és belemeredt a csöndes, tündöklő éjsza
kába. Az üres vágányok ezüstös csikókként 
futottak el mellette a holdfényben. A távozó
kat nézte. A főnök magas alakjának himbáló 
árnyéka pillanatokra el-elfödte a leány sugár 
termetét. Nézte őket. Az emeletről bölcsőringás 
moraja hallatszott le a csöndességben. Azok 
meg mintha kacagtak volna amott. Árpás keze 
ökölbe szorult.

A sétálók megállnak az örház előtt; a le
ány fönn lakik a raktárnokéknál. Néhány per
cig beszélgetnek még; a hivatalnok látja, amint 
kezet fognak, a főnök percekig tartja Éva ke
zét a magáéban. Aztán elválnak, a férfi egy da
rabig a távozó leány után néz és fütyörészve 
indul vissza a fölvételi épület felé. Az őrház 
emeletén egy ablak megvilágosodik. Aztán mint
ha valaki kinézett volna egy pillanatra, vagy 
csak a szeme káprázott Árpásnak ? Kínzó düh 
forr föl a fiatal emberben.

Itt künn, a pusztai állomáson, ahová az 
első falu is órányira esik, a szolgálati fegyelem 
tart együtt néhány embert. Mikor őt idehelyez
ték a fővárosból, a fiatal tanfolyamista szerel
mében hajótörött szive egyedüllét után sóvár
gott, nyugalomra vágyott. Itt megtalálta mind 
a keltőt. Emlékeinek és súlyos szolgálatának 
élve, esztendők múltával lassan visszanyerte 
lelke nyugalmát. Mikor a főváros felé robogó 
vonatok menetleveleit aláírta, eleinte úgy saj
nált leugorni a kalauzkocsiból. Lassan, lassan 
ez is elmúlt, közömbösen hagyta a sok száz

Lapunk mai szám*  4 oldalra teljed. 

mulatságokon ott fénylik a sok selyem, a 
sok ékszer.

Igazán boszankodni kell, mikor a la
pok az ö örökös témájukkal előhozakodnak 
tavasz táján, hogy a hazai fürdőket pártolja 
a közönség és az a tapsoló, helyeselő kö
zönség siet ki a külföldre, mert oda hajtja 
a nagyravágyás.

Ezen kellene már változtatni, mert ho
vatovább epidemikus jelleget ölt a társadalmi 
betegség. Még mindig lehet a bajt reperálni. 
Pénz nélkül, de annál több akaraterővel. 
Ha egyesületek tudnak alakulni mindenféle 
jogcímen, miért nem tud liga alakulni a 
„Természetes Emberek Társasága” címén, 
mely annyit tehetne hazafias, társadalmi té
ren is: hogy munkálkodása folytán eltűnne 
az a sok panasz, mely az emberek szivét 
nyomja. — És elmondtuk ezeket, mikor ta
vasz jöttével újra megjelennek azok a hir
detések, mely a magyar közönséget a kül
földi fürdőkbe csalogatja színes üzleti nyel
ven. A magyar orvosok kötelessége, hogy 
akikhez beszélni tudnak, beszéljenek lelkűkre. 
I lála Istennek Magyarországon van elég ter
mészeti kincs, vannak fürdőink, mely a be
teg embert testben-lélekben meggyógyítja. 
A gazdagot azért, mert hazájának gyara
pította jövedelmét, a szegényt azért, mert 
amig magát meggyógyittatta, erőt szerzett 
magának arra, hogy újból életerővel kezd
hesse a munkát: ne kelljen azon panasz
kodni, hogy egészsége visszatért, csak a lelke 
lett beteg, mert az adósság gondja őrli.

utas arca, mely elvonult előtte. Nem kívánko
zott többé el. Kulturigényeit a legkisebbre le
fokozva élt és örvendett annak a kis derűnek, 
amit végzete sok embernek oly szűkén mér.

A derű egy sugárral élénkült meg az nap, 
amikor az újonnan kinevezett pénztárkezelőnő 
a kis állomásra megérkezett. A fiatalság viruló 
tavaszán már túl volt Éva, sem valami tüne
ményes szépség, de bájos egyéniségé nem csu
pán a pusztai állomáson hatott volna környe
zetére. Éva csakhamar megnyert mindenkit: a 
férfiak tisztelték, az asszonyok, az őrök felesé
gei rajongtak érte, még a főnökné sem tagad
hatta meg tőle barátságát. Árpás napról-napra 
jobb kedvvel ment szolgálatba, hisz ott tudta 
közelében Évát. Nem sokára olyasforma tüne
teket észlelt magán, mint amikor szive először 
lobbant föl. Sokszor eldudolta mély melanchó- 
liával, szolgálatban átvirrasztott éjszakákon, a 
sínek közt bolyongva, a régi nótát, hogy > Két
szer nyílik az akácfa virága*  .. . Most, hogy ez
zel az édes illattal volt telve a lég, fájdalom
mal gondolt nehezen visszanyert s az oly köny- 
nyen elvesztett nyugalmára. Mikor a 24 órák 
végén reggelenként fölment besötétitett szobá
jába, fáradtan fetrengett ágyán, elkerülte az 
üdítő alvás. Egy kép kínozta folyton, a főnök 
mohó szeme, mely a leányt kiséri. Tudta, hitte, 
hogy őrültség, amitől retteg. De borzadt a gon
dolatra, hogy őrült aggodalma valósággá lehet 
Martalékul engedje át a könnyelműségnek azt 
a leányt, akit a kenyér kiszakított a természe
tes őrködés határából! Elnézze, mint ólálkodik 
a ledérség a körül a leány körül, akit életénél



Városi közgyűlés.
Régen volt olyan érdekes közgyűlése váro

sunknak mint folyó hó 25-én. Nem mintha eset
leg heves vitáktól lehetett volna tartani, vagy pe
dig holmi kisebbszerü panamákról rántotta volna 
le a leplet valamelyik hevesebb vérű városatya, 
nem, ilyesmik nálunk nem fordulnak elő, elsősor
ban azért mert városunknál panamák nincsenek s 
ezekről „ne is essék szó,“ másodszor pedig azért 
nem, mert ilyesmik leleplezésére városatyáink nem 
is vállalkoznak, még a városatyai hivatását komo
lyan venni látszó Barnai sem.

Ünnepélyességet kölcsönzött a gyűlésnek az, 
hogy évek hosszú sora óta most nyílt alkalmunk 
városunk és kerületünk országgyűlési képviselőjét 
képviselőtestületi gyűlésünkön résztvevőként tisztel
hetni.

Kiemelkedett pedig ezen gyűlés a többi sab
lonos, úgyszólván unalmas gyűlések közül azért, 
mert a tárgysorozatban napirendre volt tűzve két 
olyan tárgy, a mely alkalmas volt arra, hogy a la
kosság széles rétegeiben is érdeklődést keltsen. Az 
egyik Sulyovszky István kir. tanácsos díszpolgár
ságára vonatkozott, a melyben városunk ezen ki
váló s érdemekben gazdag volt lakosának erkölcsi 
honorálásáról, a másikban Szladek József városunk 
42 éven át volt föbirájának ezen állásáról való le
mondását tartalmazó és a képviselőtestülethez in
tézett kérvényéről volt szó.

Az ülést délután 3 órakor nyitotta meg Szla
dek József v. biró, a ki átadta a szót Tóth Árpád 
jegyzőnek. Tóth Árpád bejelentette, hogy Barnai 
Andor és társai egy indítván}! terjesztettek elő, 
melyben indítványozzák, hogy Sulyovszky István 
kir. tanácsost, városunk volt főbiráját, városunk 
culturalis fejlődésének alapvetőjét, ki két évtizeden 
át a legnagyobb odaadással és önzetlenséggel fá
radozott minden meglévő intézményünk létesítésén 
és fenntartásán, ki a társadalmi, a felekezetek kö
zötti békés egyetértés ápolása, fentartása és meg
őrzése körül soha el nem évülhető érdemeket szer
zett, mind ezen és igen sok fel sem sorolható ér
demek jutalmazásául válassza meg a képviselőtes
tület Nagymihály város díszpolgárává.

Ezen indítványhoz Polányi Géza kir. köz
jegyző terjedelmes határozati javaslatot készített, 
bő felsorolásával a Sulyovszky István kir. tanácsos 
önzetlen munkásságának. A határozati javaslatot 
Tóth Árpád egész terjedelmében fel is olvasta.

A képviselőtestület az indítványt egész terje
delmében egyhangúlag elfogadta és elhatározta, 
hogy erről Sulyovszky Istvánt a jegyzőkönyvi ki
vonat és határozati javaslat kapcsán küldöttségileg 
értesíti.

is jobban szeret ?! Tudta, hogy cselekednie kell, 
a kicsinyes habozás ideje elmúlt. De nem tudta 
hogyan? — S most, amint a ragyogó éjszaká
ban látta főnökét vidám füttyszóval lassan kö
zeledni s hallotta a hálószoba nyitott ablakán 
át a bölcső nyikorgását, az elhanyagolt, meg
unt asszony, a fájdalmas anya bánatos altató 
dalát, dühe újból felkavargott. összeszoritott 
ököllel ment vissza az irodába. Nem szeretett 
volna e pillanatban főnökével találkozni . . .

Megélénkült az állomás: a tehervonal ho
zott is, vitt is eleget. Egy ideig hallatszott a ki
haladó vonat gyöngülő moraja, aztán ismét csönd 
borult az állomásra. Árpás a táviró készülék 
alatt gubbasztott. A petróleumlámpa pislogó fé
nye halvány arcát még sárgábbra festette. Gyer- 
meksirás szűrődött át a falakon. Fölriadt. Ki
nézett a perronra, a málházó a pádon bóbis
kolt, lámpásában füstölgőit a kanóc. Mint az 
alvajáró, szinte öntudatlanul, fölment az eme
letre Mikor a főnökék ajtaja előtt nesztelen 
léptekkel elsurrant és hallotta a csecsemő sí
rását, úgy rémiéit neki, hogy az is őt kéri, se
gítsen rajtuk. A hold teljes fénynyel világított 
be szobájába. Egy pillanatig körülnézett sze
gényes holmiján. Kis csomagot vett ki szekré
nyéből. Lent aztán kibontotta az Íróasztalán. 
Olyas apró haszontalanságok voltak benne, a 
miket a fiatalok ereklyeként szoktak megőrizni: 
szallagfoszlánvok, selyempapirosban elszáradt 
virágtörmelék, képeslevelezőlapok, levelek. El
nézegette egyenkint. Szinte elbeszélgetett ve
lők, hisz nem volt senkije, akinek tusakodásá
ról szólhatott volna elhagyatottságában. Emlé

A részleteknél, a hol arról volt szó, hogy 
küldöttség nyújtsa át a díszoklevelet, Czibur Ber
talan orsz. képviselőnek a tekintetben voltak ag
gályai, hogy a küldöttség nem-e a város költsé
gén fogja megtenni az utat Krasznahorkára. Czi- 
burt nyomban megnyugtatták az iránt és Dr. Eper- 
jesy Lajos kijelentette, hogy a küldöttség Polányi 
Géza vezetése mellett saját költségén teszi meg az 
utat. Dr. Fuchs Ignácz inditványára a határozatról 
Sulyovszky Istvánt táviratilag értesítették.

Ezután sorra került Szladek József lemon
dási kérvénye és itt miután személyes ügyről volt 
szó, Szladek a tanácskozásról eltávozott és helyét 
Lakner Antal hitesnek adta át.

Felolvastatott Szladek József kérvénye, mely
ben utalással agg korára és a város szolgálatában 
eltöltött 42 évre, állásáról lemond s a f. évi junius 
hó 19-én megejtendő biróválasztáson mint jelölt 
nem óhajt szerepelni s kéri a képviselőtestületet, 
hogy a csekély évi díjazást a miben eddig része
sült, adják meg neki ezentúl is kegydijképen. Dr. 
Eperjesy Lajos emelkedett fel szólásra és meleg 
szavakban ajánlotta elfogadásra Szladek kérvényét 
és azt is, hogy az eddigi (UX) korona fizetését ad
ják meg élethossziglan kegydijkép, hogy továbbá 
Szladek Józsefnek legmagasabb helyen érdemrend
del leendő kitüntetése iránt a város tegye meg a 
kellő intézkedéseket. A gyűlés ennek értelmében 
határozott is és a határozatot nyomban közölték 
is a terembe visszatért Szladek Józseffel, a ki meg- 
hatottan mondott köszönetét.

Több apróbb ügy elintézése után a közgyű
lés délután 6 órakor lelkes hangulatban véget ért.

VEGYES HÍREK.

Fejedelmi adomány a városnak. 
A jóságáról és bőkezűségéről ismert főur 
Gróf Anr/róssy Dénes fejedelmi adomány
ban részesítette Nagymihály városát. Ugyanis 
10.000 koronát küldött a városnak, hogy 
azon egy mély fúrásu artézi kutat létesi- 
tessék. Nagymihályban a hol az ivóvíz ál
talában rossz és a hol alig néhány kút van, 
a mely élvezhető ivóvizet szolgáltat, igazán 
égető szükséget pótló lesz a létesítendő köz
kút. A képviselőtestület legközelebb foglal
kozni fog a dologgal és el fog határoztatni 
az artézi kút helye is. A nemes gróf ado
mányát Sulyovszky István kir. tanácsos 
táviratban közölte a várossal. E táviratot

kei fölrajzottak, de a régi fájdalomnak is csak 
az emléke maradt meg A régi seb beforrt. Egy 
kis aranyszegélyes kártya akadt a kezébe. Két 
név volt rajta, egy rövid szóval összefoglalva. 
És a régi seb nem sajgóit meg.

— Szabad vagyok ! — ujjongott föl lelke 
mélyén. Aztán újból ránehezedett az aggódás: 
megtegye-c azt a lépést? Ha csalódnék a maga 
érzésének valóságában ' Akkor talán maga lenne 
boldogtalan, de ha visszariad tőle, a maga sor
sán kívül kockára teszi azét a leányét, aki kö
rül a legrutabb veszély pókként szövi hálóját. 
Összeszedte a holmit. Gyöngéden rakta vissza 
a kis csomagba.

— Isten veletek, szép emlékeim, — igv 
sóhajtozott — uj élet határán búcsúzom tőle
tek. S ti ereklyék, maradjatok velem, ha bol
dogtalanság várna rám, legyetek vigasztalóim. 
— Aztán elszégvenlette magát, hogy tudod ily 
gyerekes lenni. Kisietett a pályaudvarra.

Kelet felől pirosodott az égalja. A távoli 
dombsorok sötétkékjéből komoran feketéllettek 
bele a lüzfénybe egy kolostor tömör formái. A 
málházó ásítva kászolódott le a pádról. Meg
szemlélte illő komolysággal a főnök disznait, 
moslékot öntött a vályúba. Az őrház környéke 
is megélénkült, a kakas kukorékolt, tollaskodó 
tyúkok bújtak elő a sövény mögül, az őr el
oltotta a sorompók lámpásait és a váltókét. Ki
eresztette a tehenet az istállóból, a felesége 
meg vizel húzott a kerekes kúton. Aztán ve
nyigét készített a kemence elé, sütés lesz .... 
Az országúton nehéz járású parasztok ballag
tak az állomás felé.

az elöljáróság a következő tartalmú falra
gaszokon hozta nyilvánosságra :

Városi Tekintetes Elöljáróság Nagymihály.
Rendkívüli gyűlésüknek velem közölt engem 

felette kitüntető határozatát hálás szivvel fogadom, 
viszonzásul szívélyesen köszönöm és köszöntöm a 
város közönségét Ígérve egyszersmind, hogy köz
jóra irányuló törekvésökhen társmunkásuk leszek. 
Nagynevű grófom az önök lelkes ténye feletti örö
mében 10.000 korona adomány folyósítása mellett 
engem megbízott, hogy ott egy mély furásu artézi 
közkutat létesítsek, ezt előzetesen bejelentve Isten 
áldását kérem a város minden polgárára.

Krasznahorkaváralja, 1906. május hó 16-án.
Sulyovszky István.

Midőn a fenti sürgöny a község elöljárósága 
által örvendetes tudomásvétel végett a polgárság
gal közöltetik, egyben azt kívánja, hogy Hazánk 
és Városunk javára Isten Gróf Andrássy Dénes 
ur Öméltóságát és Sulyovszky István ur önagysá- 
gát Isten soká, igen soká éltesse.

A község elöljárósága.
— Főispán! beiktatás. Folyó hó 14-én ve

rőfényes napra ébredt Ujhely városa, hogy méltóan 
megünnepelje id. Meczner Gyula főispán beiktatá
sát. Az egész város fellobogózva és már a korai 
reggeli órákban óriási néptömeg hullámzott az ut
cákon. Fél 9 órakor indultak a fogatok a Makos- 
hotykáról jövő főispán elé, melyeken kevés kivétel
lel, diszmagyarba öltözött urak foglaltak helyet. A 
dohánygyár mellett épült tulipános diadalkapu előtt 
Miklóssy föesperes üdvözölte a főispánt, a vár
megye lépcsőjén pedig Dókus Gyula alispán fo
gadta. Tíz órakor Dókus alispán megnyitja a köz
gyűlést és egy bizottságot nevez ki, a mely a fő
ispánt a közgyűlésbe meghívja. A bizottság tagjai: 
Gróf Andrássy Sándor, zempléni Moskovitz Géza, 
Katinszky Géza, Zalay Andor és Bernáth Béla vol
tak. A főispán terembelépésekor óriási éljenzés volt, 
mire a vármegyei főjegyző az eskü mintát felol
vassa és a főispán az esküt leteszi és elmondja 
székfoglaló beszédét. Ezután Thuránszky László 
vmegyei főjegyző ősi szokás szerint a törvényha- 
ság nevében üdvözölte a főispánt. Magas röptű 
beszédében kimutatja, hogy szép dolog Zemplén- 
vármegye főispánjának lenni, de nehéz feladat. 
Mégis reméli, hogy id. Meczner Gyula, ki a vár
megye szülötte, ki mindennapos a közigazgatás 
szövevényes labyrintusaiban, igyekezni fog a rá rótt 
nehéz feladatot helyesen megoldani. Ezzel a köz
gyűlés véget ért és következett a deputációk tisz
telgése. A főispán által adott ebéd délután fél 3

A harangjelző kongott. Éva sietve jött, fá
zósan burkolózott nagykendőjébe, csípős volt a 
hajnali szellő. Árpás, amint száraz hangon, de 
föllobbanó szivvel köszöntötte, utána lépett a 
pénztárba.

— Segítsek? Nehezen nyílt tegnap is a 
láda.

— Köszönöm — felelt a leány komoran 
s ledobta magáról a kendőt.

Amint igy a nyugtalan alvástól kimerül
tén, megduzzadt arccal, zavaros szemmel, ma
gára kapkodott ruhában látta Évát, kétség szállta 
meg a fiatal embert:

— Igazán szeretem-e, nem áltatom-e ma
gomat hamis képzelődéssel? Nem foszlik-e szét 
az egész, mint valami édesen nehéz álom. A 
mikor már késő lesz.

S amint a leány megkezdte a jegykiadást 
a közeledő vonatot ment fogadni a váltó felé, 
a friss szellő elűzte az agyára nehezedő ködöt. 
A vonat fölszedte a parasztokat és tova robo
gott. Mikor a másodikat jelezték, visszatért a 
pénztárba. Hét órakor jött a soros kartársa, de 
Árpás nem ment föl aludni, megvárta a főnö
két Éva mellett.

— Főnök ur, bejelentem, hogy a 26-ossal 
távozom.

— Nos?
— Megyek megkérni a menyasszonyom 

kezét — felelt és Évára nézett.
A leány mosolyogva számlálta a pénzt a 

tálakba.
— Nem is gratulál, főnök ur?



órakor kezdődött és csak fi óra után ért véget. 
Este tündérfényes kivilágítás volt, ezután pedig bál 
a vármegyeháza nagytermében, mely a reggeli 
órákig tartott a legjobb kedvben.

— Andrássy Gyula gróf itthon, zlnrfrdssjt 
Gyula gróf belügyminiszter e héten két napot Tö- 
keterebesen töltött és részt vett bátyja néhai And
rássy Tivadar gróf halálozásának első évfordulója 
alkalmából tartott gyászünnepélyen.

— Bíró jelölés. Miként lapunk más helyén 
megirtuk, Szladek József legközelebb meg fog válni 
állásától. Az Így megüresedő bírói szék betöltése 
érdekében Gróf Sztáray Sándor a városi képviselő
testület tagjait május Ifi-án este jelölő értekezletre 
hívta meg. Az értekezleten megjelentek Czibur Ber
talan országgyűlési képviselőt kérték fel az elnök
lésre, ki az ülést megnyitva, mindenek előtt Gróf 
Sztáray Sándor szólott a tárgyhoz és személy meg
nevezése nélkül, nehogy esetleg az a vád érje, hogy 
valakit befolyásolni akar, röviden jelezte az irány
elveket, melyeket — a város fejlődését véve ala
pul — jogosan megkívánhatunk a jelölttől és tö
rekednünk kell lehetőleg oly személyben megálla
podni, ki tudásával, képesítésével a legmesszebb 
menő igényeket kielégítheti.

Erre Czibur Bertalan meleg szavakkal aján
lotta Walkovszky Béla adóhivatali ellenőrt, ki tu
domása szerint nyugdíjba készül vonulni és ki 20 
évi állami szolgálata, magas műveltsége s jogi ké
pesítésénél fogva — ha ezen állásra megnyerhető 
lesz — a városnak igazi nyereség lenne.

Lelkes éljen fogadta az ajánlatot, de mert egy 
abcug is volt hallható, Dr. Eperjesy Lajos emel
kedett szólásra, ki éppen ez alapon kifejtve a je
lölt Walkovszky Béla nagy tudását, képzettségét, 
kérte a jelenvoltakat, hogy tegyék meg már itt eset
leges kifogásaikat Walkovszky jelöltsége ellen, mi
vel az értekezletnek éppen az a célja, hogy válasz
tási harc elkerülésével egyöntetű megállapodásra 
jussunk. Kolozsváry Ödön felszólalásában kifej
tette, hogy ő örömmel járulna hozzá a Walkovszky 
jelöltségéhez, de mert nem hiszi, hogy Walkovszky 
az eddigi bírói fizetés mellett a tisztség elfogadá
sára hajlandó lenne, a város pedig annyira túl van 
terhelve, hogy a magasabb fizetés biztosítása csak 
újabb megterheltetéssel volna lehető, minek a vá
ros lakosait kitenni nem akarja s ezért Rontsinszky 
Ágoston háztulajdonost, a város érdemdús polgá
rát ajánlja a bírói állásra, mint aki az eddigi fize
tés mellett vállalhatná el a bírói tisztet. Bucsinszky 
Lajos a maga részéről Mathiász József áll. iskolai 
igazgatót kívánná ez állásnak megnyerni.

Dr. Fuchs Ignácz mérlegelve a 3 jelölt hiva- 
tottságát. miután úgy hallotta, hogy Mathiász Jó
zsef nem hajlandó mostani állásáról lemondani, a 
másik két jeíölt között pedig a mérleg feltétlenül 
a Walkovszky Béla javára esik, a maga részéről 
szintén a Walkovszky jelöltségét ajánlja. Ezután még 
Horváth Sándor emelkedett szólásra, ki bár Ron
tsinszky ellen semmi kifogást sem tud felhozni, 
szintén Walkovszky Bélát ajánlja, mert ö benne 
látja azt az embert, ki mint a város bírája, a vá
ros érdekeit, úgy szóval, mint tettel mindenkor meg
védeni s fejleszteni képes.

Ezután elnök a két jelöltre szavazást rendelt 
el. s Walkovszky Béla mellett 14-en, Rontsinszky 
Ágoston mellett 7-en szavaztak s Így az értekezlet 
határozataként kimondta, hogy az értekezlet a meg
üresedő bírói állásra Walkovszky Bélát jelöli s öt 
a jelöltség elfogadására küldöttség utján kéri fel.

Az értekezleten egy kis incidens is történt. 
Ugyanis valaki a jelenlevő főszolgabíró álláspontját 
kívánta tudni, azonban ö hivatkozva arra, hogy 
miután öt illeti annak idején a jelölés joga, ö ki 
mint magánember van ugyan jelen, nem nyilatkoz- 
hatik egyik vagy másik jelölt mellett. Ezen pártat
lan kijelentését Kolozsváry Ödön odamagyarázta, 
hogy eszerint kár a jelölés, mivel tudja, hogy az 
ő jelöltje jelölve sem lesz. Kolozsváry ezen szavai 
általános visszatetszést szültek, ki aztán kijelentette, 
hogy belátja, miszerint jogtalanul vádolta meg a 
főszolgabírót pártoskodással.

Általában kívánatos lenne, hogy Walkovszky 
Béla a városi bírói állásnak megnyeressék, mivel 
általános s jogi tudása, pártatlansága, liberalismusa 
öt ezen állásra qualificalják és a város csak örül
hetne, ha ö azt elfogadná s bizony-bizony nem a 
város érdekét tekintik azok, kik megválasztása elé 
akadályokat akarnak gördíteni. Ne feledjük, hogy 
városunk mai fejlődésének alapja azon időre esik, 
midőn a főbírói tisztet egy minden téren önálló, 
nagytudásu jogképzett férfiú töltötte be, töreked
jünk hát egy szívvel azon, hogy a nagynevű előd
nek méltó utódja legyen.

— A szobráncl fürdő megnyitása. A szob- 
ránci gyógyfürdőt e hó 15-én nyitották meg. A 
gyógyfürdőben ez év folyamán igen sok és a kö
zönség kényelmét előmozdító újítást tettek. Kifogja 
most már elégíteni azon magyar fürdőközönség 
igényeit is, amely pénzét idegen fürdőkben költötte 
el. — Az ünnepélyes megnyitás e hó 20-án lesz, 
amely versenylövészettel és műkedvelői előadással 
lesz egybekötve.

— Halálozás. Nyeviczkcy Pál volt butkai 
földbirtokos f. hó 12-én Sátoraljaújhelyben 50 éves 
korában hosszas betegeskedés után elhuhyt.

Horváthy Győző postatisztet és nejét súlyos 
csapás érte. Gyermekük. Ferike 3 és fél éves ko
rában e hó 11-én Korytnicán elhunyt. A kis halott 
temetése 12-én a liptó-oszadai sirkertben ment végbe.

— Tennls pálya. A Barmai szálló kerthelyi
ségében egy uj és megfelelő tennis pálya készül, 
amely legközelebb már használható lesz. Reméljük, 
hogy a pálya nem lesz ezentúl egyesek kizárólagos 
játszó helye.

— Fagyos szentek. Pongrácz, Szervhez és 
Bonifácz, a rettegett fagyos szentek napjai elmúl
tak anélkül, hogy szomorú emléket hagytak volna 
maguk után. Hasonlóképen bízunk a még hátra
lévő Orbánban is és hisszük, hogy magaviseleté
vel ö sem fogja magára vonni gazdáink haragját.

— Eb-zárlat. Az elöljáróság a város terüle
tén az ebekre nézve a zárlatot 40 napi időtartamra 
elrendelte. Figyelmeztetjük az ebtulajdonosokat en
nélfogva, hogy kutyáikat otthon és elzárva tartsák, 
mert ellenesetben elfogatni és elpusztittatni fognak.

Országos vásár. Gálszécsen e hó 16-án 
tartatott meg a tavaszi vásár, amely minden te
kintetben sikerült, ezren jelentek meg a messze vi
dékről és a forgalom oly nagy volt, mint már ré
gen nem.

Ml a legnagyobb ajándék ? Minden
esetre. ha az egész világot megkapjuk. Erről a kö
vetkező hirt olvassuk „Á Nap" május 17-iki szá
mában : Egy égisz világotKellemes meglepetést 
szerzett vevőinek Dörge Frigyes bankháza azzal 
az egy méter nagyságú,sokszínű világtérképpel, a 
melyet most adott ki. A legújabb fölfedezéseket 
szemmel tartó térkép elkészítését a bankház egyik 
legelső kartográfiái műintézetre bízta, a mely fel
adatát kiváló magyar szaktdósok vezetésével mes
teri módon oldotta meg. Valóban fölösleges egy 
ilyen pedagógiai jelentőségű munka nagy gyakor
lati értékének méltatására a szót pazarolni. Csu
pán azt kell nyomatékkai hangsúlyoznunk, hogy 
ezt a művészileg és technikailag elsőrendű Dörge- 
féle világtérképet ingyen bocsátja közre a bankház, 
ami mindenesetre meleg elismerést érdemel, hiszen 
a térkép előállítása tetemes költségekkel jár. Meg 
vagyunk róla győződve, hogy Dörge Frigyes bank
házának ez a különleges és előkelő reklámja ol
vasóink köréből is számos uj vevőt szerez, miért 
is utalunk a népszerű bankház osztálysorsjegy osz
tályának jelentésére, a melyet mai számunk hirde
tési rovatában talál az olvasó.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedésében.

Felelő. »erke»tő: Dr. Kállai József.
Kiadóhivatali művezető Lándal József.

Hirdetések.
ZEPHIER és BATTIST

BLÚZOK
remek kivitelben kaphatók

Lefkovits Albert
divatüzletében Nagymihályon.

Van szerencsém a n. é. közönség b. 
tudomására hozni, hogy Jíaggmihálgban 
Jlndrássg fDénes-utcza 20. szám alatt

építési irodát 
nyitottam- — Elvállalok az épitési szak
mába vágó mindennemű munkát, terveket, 
költségvetéseket a legpontosabb kivitelben.

Szives pártfogást kérve, maradok 

kiváló tisztelettel

Gyulay Lajos
oki. építész. |

-A- "béréitől ca.:zelás ágiban 
---- mind.exiféla ==

oltott rózsák
d.ara"bonlEint ± Iroroxxáért 

IcaplratólE.

Szobráncz ......
................gyógyfürdő 
Ungmegyében. Glaubersós, hideg kénes sósviz. 
Gyomor- és májbetegek magyar Karlsbadja.

Fürdőévad: májú*  15-től axsptember 15-ig. Élőidén/: 
május junius 15-ig. Utóidén/: augusztus 15-től szep
tember 15-ig 30% árengedménynyel a lakásoknál.

Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint iyó- 
gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s al- 
hasi pangásoknál, makacs székrokedéseknél enyhén, oldólag 
hat. Vértódulásoknál szédülések, hüdések, gutaütési rohamok
nál vérlevonólag, felssivólag hat, csuz és köszvónyes hintái*  
máknál e kór okozta erjedési termékekre, lerakódásokra az 
Ízületekben azok oldására és kiküszöbölésére hat Kövérség, 
szivelhájasodas ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál, úgy 
a cukor- s fehérjük iválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izü
leti és csontbántalmakat, csont-szút kedvezően oszlatja. G8r- 
vélykóros daganatok, fekélyek ellen, méh és méh közötti ia- 
zadmányok, hashártya-izzadmánvok felszívódását elősegíti, a 
legkülönfélébb makacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos 
gyorsan hat.

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek 
Ungvár, a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagynl- 
hály, honnan kényelmes bérkocsikon 1 >/4 óra alatt elérhető.

A víz otthon is sikerrel használható. Ára 1 nagy láda 
40 üveggel 14 korona, kis láda 20 üveggel M korona. A viz 
a vasutou szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések és tudakozódások: -Szobráncz gyógy
fű do igazgatósagának Szobráncz gyógyfürdő" czimzendok. 
Posta es távirdaáll<»más helyben. A fürdő igazgató-orvosa : 
Dr. Russay Gábor Lajos. A fürdő igazgatósága.

Egy alig használt kitűnő 
gyártmányú

=kerékpár= 
jutányosán eladó. — Hol ? Meg
mondja a kiadóhivatal.

TELD HENRIK
SZOBA- é a CZIM FESTŐ ----------

NACYJWIHÁüY, Kossuth bajos uteza.

Yan szerencsém Jíaggmihálg és vidéke 
n. é. közönségét tisztelettel értesíteni, hogg 
Jíaggmihálgon, mint

szoba- és czimfestő 
magamat önállósítottam. Elvállalok minden 
e szakmába vágó munkákat, u. m.: szobá
én ezimfestést, tapétázást, ajtó- és 
ablakmázolást, evezést, fényezést 
és aranyozást a legmodernebb kivitel
ben jutányos árak mellett.

JVlidön még a n. é. közönséget pontos 
és lelkiismeretes kiszolgálásomról előre is 
biztositom, kérem szives pártfogásukat.

J<iváló tisztelettel

Féld Henrik.
A nyári idény beálltával t. vevőim szveis 
tudomására hozom, hogy üzletemben ál
landóan mindennemű g*-  ásványvíz 

behütve 3Ö3 
kapható a rendes árak mellett.

■■■MM Naponta friss MMMB 

kőbányai üvegsör. 
BALÁZS LAJOS 

fűszer- és csemege-üzlete Nagymihalyoiu
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