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szerkesztőség:

Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő : 

Fö-utoza 220 szám.

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

EgJM Mám .na 20 fii. —-----

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmenteticn levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii. ---------

kiadóhivatal:
Hova az előfizetőnek, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Landesman B könyvnyomdája.

Ifjúságunk testi neveléséről.
Hosszú tespedés után odáig jutottunk, 

hogy ifjúságunk testi neveltetése szorgo
said) megfontolás tárgyát képezze, — hogy 
a szellemi erő elcsigázása, túlságos hasz
nálatbavétele mellett ne satnyuljon el az 
ősi erő, ne kopjék meg a kedély zománca, 
mert a testi erő célszerű fejlesztése hivatva 
lesz mindkettőt megóvni. Mindeddig csak 
jelentéktelen szerep jutott az iskolákban a 
testi nevelésnek, ki sem gondolt arra, hogy 
csakis ez adhatja meg azt az alapot, azt a 
termékeny talajt, a melybe a tudást plántál
hatjuk. A test egészséges fejlesztése növeli 
az ifjú lélek munkaképességét, energiáját a 
sorvasztóbb szellemi táplálék megemészté
séhez. Csakis e kettő észszer ü egybeköté- 
sében kereshetjük annak a nagy kérdésnek : 
az immár elodázhatatlan — helyes testi ne
velés kérdésének megoldását.

Tudjuk, mert elég szomorú statiszti
kai adat mutatja, hogy a régi, egyoldalú 
nevelés, a mely az ifjú erejének szabad, 
korlátlan fejlődését semmibe se vette, a 
túlságos szellemi terheivel mily kártéko
nyán hatott Megmételyezte gondatlan derű
jét. mérget csöpögtetett orompoharáb a és 
halvány-sápadttá tette azokat az orczákat, 
melyeknek az egészségtől virulniok kellett 
volna. Érthető tehát, ha az elégületlenség 
mind hangosabban tört ki az utóbbi idők
ben.

Nem lehel tovább ilyen szellemi ro
botmunkára fogni az ifjú nemzedéket. Az 
aránvtalanul kirótt szellemi munka mind

TARCZA.
Az uj ember.

Irta: Vértesi Arnold.
Nyugalomba küldték a valpómegyei öreg 

tanfelügyelőt. Már nem lehetett tovább tűrni 
azt az örökös dinomdánomot, ivást, kártyázást. 
Még régi fajta úri ember volt, rokonságban 
állt a fél vármegyével s országgyűlési képvi
selő is volt hajdan, hát nehezen lehetett ki
mozdítani. De végre mégis kimozdították. Nem 
kompromittálhatja tovább a közoktatási kor
mányt.

Uj embert kelleti a helyére küldeni, olyan 
embert, a ki helyreállítja a hivatal tekintélyét. 
Azt gondolták, K'oppán Endre éppen arravaló 
lesz. Fiatal ember ugyan, alig több, mint har
minc éves, de nagyon komoly, pontos, szigorú. 
Bezzeg ez nem fog botrányokat csinálni, egész 
éjszakákon át kártyázni, disznótorokon kor- 
helykodni, hajnalban hazavetődni.

De az öreg urnák az atvafisága s a régi 
pajtások mégis görbe szemmel nézték az uj 
embert. Ugv .tapasztalta Koppán Endre, hogy 
mindenfelé némi bizalmatlansággal fogadják.

— No majd ha jobban megismernek, — 
vigasztalta magát.

Majd megtanulják akkor becsülni. Majd 
meglátják a különbséget közte és előde közt.

A ministériumból azt az utasítást hozta 

inkább aláássa az idegzetet, úgy hogy ma 
már nem titka az olyan ifjú, ki az ideges
ség nyavalyájában szenved. A heti két-három 
tornaóra nem elégséges arra, hogy hivatá
sát a test nevelését illetőleg kellőképpen 
betöltse.

A hiányosságból ered az az arányta
lanság, az a diszharmónia, a mely a lélek 
és a test között mutatkozik. Ennek a ter
mészetes következménye, hogy kevés a ka
tonaságnak szükséges emberanyag, elsilá- 
nyitja az egyoldalú iskolai nevelés.

Elérkezett tehát az az időpont, hogy 
teljes harmóniát hozzunk létre a test és a 
lélek, a szellem és az erő között. Már el
avult az a nevelési rendszer, a mely a tu
dásnak az agyvelőbe való tömésén alapul 
és mindinkább diadalra kell juttatnunk azt 
az elvet, hogy fejleszteni kell az ifjúság 
testi erejét, hogy aztán erre építhessük 
a szellemi munkálatokat. Mert csakis e 
kettő összeegyeztetése adhat a hazának 
később hivatásukat teljesen betöltő polgá
rokat.

Azért adózunk íöltétlen elismeréssel 
a közoktatásügyi ministernek, mert ő föl
ismerte, hogy a régi rendszerrel nem lehet 
az ifjúságot nevelni és több figyelmet kell 
fordítani a test edzésére.

Hadd acélozza az ifjnság izmait, hadd 
növelje testi erejét, mert csak ennek segé
lyével lehet kitartó a létért való küzdelem
ben, csak ezzel fejthet ki ernyedetlen szor
galmat. Addig fejleszsze erejét, mig nem 
érzi még az élet nyomasztó, nehéz terheit. 
Addig örüljön az életnek, mig az rózsásan

magával, hogy igyekezzék jó viszonyba lépni 
a helybeli társadalmi körökkel. Meg kell nyerni 
az embereket.

— Az öreg miatt egy kis zúgolódás lesz 
odalent, — magyarázta az osztály tanácsös; — 
de éppen azért küldtünk oda ilyen megbízható 
embert. Eleinte persze nem lesz könnyű dolog, 
hanem aztán . . . nagyon barátságos az az. 
odavaló úri nép, a tenyéren hordja, a kit 
szeret. Es . . .

De ezt már mosolyogva tette hozzá az 
osztály tanácsos, hogy nagyobb kedvet csináljon 
a fiatal tanfelügyelőnek.

— Ritka szép leányok teremnek azon a 
vidéken. Még lakodalmat is tarthatunk.

llát a mi a leányokat illeti, abban csak
ugyan igaza volt az osztálytanácsos urnák, 
annyi szép leányt egy rakáson ritkán láthatni; 
de áz úri népnek a barátságos voltát bizony 
nem igen lehet tapasztalni. Már egy évet töl
tött ott Koppén Endre s még akkor is olyan 
idegenül állt ott, mintha valami más világrész
ből való volna, a kivel sehogy sem tudtak 
megbarátkozni.

Rajta nem múlt, ő próbálgatta volna, de 
mindenütt hidegen fogadták. Ha fölment a 
kaszinóba, egy lélek sem szólt hozzá s csak 
félszemmel pislangattak rá a kártyaasztalok 
mellől. A vendéglőben, a hol mint alléié nőtlen 
ember ebédelni, vacsoráim szokott, húzódtak 
tőle, senki sem ült le az asztalához.

A hivatalos személyek a kiket megláto

mosolyog reá. úgyis elég korán fog csalódn: 
ebben a mosolyban.

Ne tegyük tönkre nemzetünk bimba
ját, reménységét már kora tavaszi fakadá- 
sában, hanem ápoljuk benne az erőt, mert 
csak igy nyerhet ép testben — ép lelket.

Tudnivalók.
II. Rákóczi Ferenc és korának emlék

tárgyaiból rendezett kassai „Rákóczi-ereklye- 
kiállitásu látogatóinak könnyebbségére a 
kiállítás rendezősége „elszállásolási bizottsá
got^ szervezett.

E bizottságnak célja és hivatása a ki
állítást megtekinteni szándékozóknak, min
dennemű e tárgyra vonatkozó előnyös és 
czélszerii felvilágosításokkal szolgálni.

E végből a kiállítás végéig Quirsfelá 
János ur kereskedésében (Fő utca 51.) ál
landó irodát tart fenn, a hová is a kiállí
tást megtekinteni szándékozók, a szállás és 
ellátás ügyében bátran fordulhatnak s a 
megkeresésre azonnal és díjmentesen válaszol 
a bizottság.

A nagyméltóságu m. kir. kereskedelem
ügyi ministernek kilátásba helyezett enged
ménye alapján ezen bizottság a kiállítást 
megtekinteni szándékozóknak — egy’ korona 
beküldése ellenében — féláru utazóra igazol
ványt küld úgy egyeseknek, mint csalá
doknak.

A látogatók kényelmére a kiállítás idő
tartama alatt a vasúti indóház érkezési ol
dalán e bizottság egyik tagja állandóan 
szolgálatra készen áll, hogy az érkezőknek 
a felvilágosításokat megadhassa ; itt nyer
hetnek az érkezők arra nézve is utbaigazi- 
tást, hogy egyesek, vagy családok külön
böző árak mellett, hol és minő lakiíst kap
hatnak.

gatott, eljöttek ugyan hozzá viszontlátogatásra, 
de avval vége volt. A főispán meghívta az 
ünnepélyes ebédekre, a prépost szintén, de ott 
is csak ugv ült a vendégek közt, mint valami 
számkivetett, a jobb szomszédja is másfelé 
beszélgetett, a bal szomszédja is. ügy rémlctt 
neki, mintha még a fölszolgáló huszár is fél- 
válról nézne le rá.

— No ez ugyan átkozottul furcsa barát
ságos nép, — gondolta magában ; — ezt ugyan 
érdemes volt dicsérni.

Vagy talán ő benne magában van a hiba 
De hiszen udvarias, előzékeny mindenkihez. 
Mi az ördögöt akarnak hát tőle ? Mivel engesz
telje ki ezt az ellenséges közvéleményt ?

Hallotta, mikor a múltkor a főispán nagv 
ebédjén Szalontay Miklós igv szólt egy másik 
úri emberhez:

— Nem közénk való.
Tudta, hogy ő róla van szó. Nem közé

jük való? Hát micsoda kifogásuk lehet ellene? 
Tisztességes ember, tekintélyes állása van, 
idővel, ha visszamegy a ministériumba, osztály
tanácsos, ministeri tanácsos lesz belőle.

Vissza is fog menni, itt nem marad, nem 
tűri, hogy kicsinyeljék, lenézzék s rajta töltsék 
bosszujokat, a miért azt a vén korhelyt kitette 
a kormány a nem neki való hivatalból.

Egy darabig azonban még halogatta. Nem 
szeretik oda fent, ha az ember hamar el akarja 
hagyni a helyét. A jó tisztviselő olyan legyen 
mint a katona. Ahová állítják, ott maradion,
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Előzetes megkeresésre a bizottság a 
szállodákban vagy magánházakban rendel
kezésre álló bútorozott szobákban díjtalanul 
közvetít megfelelő lakást.

A bizottság nagy figyelmet kíván for
dítani úgy a felnőttek, mint a tanuld ifju~ 
ságból alakult csoportos látogatók kényelmére 
és olcsó ellátására, e végből telkéri a bizott
ság az összes tanintézetek igazgatóságait, 
egyletek, körök, társulatok, dalárdák elnöksé
geit stb., hogy a vezetése alatt álló taninté
zetek, illetve testületekben szervezzék az 
ilyen csoportokat s esetleg egy város külön
böző tanintézetei vagy testületéi csoportját 
s az abban résztvevők számát 8—10 nap
pal elébb a bizottsággal közölni szívesked
jenek, tudatván azt is, hogy hány férfi és 
nő érkeznék, s hány éjszakát kívánnak itt 
tölteni, csoportosan óhajtanak-e étkezni, 
délben és este ?

A bizottság erre megküld az elszálláso
lási jegyeket és értesíti, hogy mely vonat
tal váija s az itteni tartózkodás egész tarta
mára kívánatra vezetővel szolgál.

A vendégek a lakást ott fizetik, a hol 
laknak s ellátásért ott, a hol étkeznek.

ügy a tanuló ifjúság, mint a felnőttek 
csoportos lakása világítással és kiszolgálássá! 
személyenkint naponta 40—50 fillér, reg
geli 2Ö fillér.

A tanuló ifjúság egy napi itt tartózko
dása, szállás, reggeli, ebéd, vacsora, sze
mélyenkint 1’60—2 korona.

A felnőttek csoportjai pedig lakást 40 
fillérért, reggelit 20 fillérért, és ebéd-, va
csorát a Mensa akademikában 1 koronáért: 
ezt a vendéglőkben pedig 1'70 — 2 koroná
ért nyerhetnek.

A kiállitás látogatói a színházban fél
áru jegyeket válthatnak.

Ha csak lehetséges — a torlódások 
kikerülése végett — igen kivánatos. ha az 
intézetek vagy testületek vezetői pontosan 
betartják a bizottság által kijelölt érkezési 
időt. Akadályoztatás esetén értesítést kérünk.

A szeptember havára várható nagyobb, 
illetve tömegesebb tanuló látogatás zavarait 
kikerülendő, a bizottság különösen felkéri 
az intézetek igazgatóságait, hogy a kiállítást 
megtekinteni szándékozó tanuló ifjúság cso
portját lehetőleg még a jelen tanév vége 
előtt szervezzék s azt (esetleg egy város több 
intézeteinek együttes csoportját, augusztus 
havában vezetnék.

Városunkhoz közel levő testületek vagy 

nrig föl nem váltják. Ne okoskodjék és ne 
nyugtalankodjék. A kormány jobban tudja, kit 
hová kell állítani.

Meg aztán még valami más is volt, amit 
ott lent tartóztatta. De már az sem tartóztatja 
sokáig. Koppán Endre nem lesz egy leánynak 
a bolondja, ha még oly szép is. Ez a leány is 
csak olyan fitymálóan bánik vele.

Már világos, hogy Valpó vármegyében 
nincsen szerencséje. Aha hagyja hát az eről
ködést, csak még egyszer szeretne azzal a le
ánynyal komolyan beszélni. De soha sem fér 
hozzá, soha sincs a leány egyedül és soha sincs 
oly hangulatban hogy Koppán Endre meg 
merné kockáztatni azt a nagy szót.

így érkezett el a valpó-szentmihályi ma
jális, mely talán kedvező alkalom lesz. Tánc
közben, mikor a leány is fölmelegedett kissé, 
mikor a szív hevesebben dobog s az embernek 
nagyobb a bátorsága, akkor fog szólni.

Kedvező előjel volt, hogy megismerte a 
virágbokrétáját a leány keblén Ej, hisz ezek 
az ő rózsái, amiket küldött. Szeme fölragyo
gott s hálásan szorította meg a leány kezét.

A párok éppen sorba álltak a kezdődő 
négyeshez s Koppán Endre karját nyújtotta a 
leánynak, akkor lépett oda Nvéky Gyuri, a 
legdölyfösebb a váló-szentmihálvi fiatal urak 
közül:

— Elfelejtette, Aranka, hogv ezt a né
gyest nekem ígért ?

— Igaz, — szólt a leány elpirulva.
Zavartan nézett majd egyikre, majd iná- 

másikra, aztán mosolyogni próbált
— Egyezkedjenek ki, felét kapja mind

egyik. Jó lesz 

tanintézetek igen jól teszik, ha a reggeli 
vonattal érkeznek Kassára, a mely esetben 
az esti vonat indulásáig az egesz kiállítást 
kényelmesen megszemlélhetik.

A bejelentés ez esetben is kivánatos, 
hogy a bizottság alkalmas vezetőkről s eset
leg csoportos étkezésről gondoskodjék.

A felsőbb leányiskoláknak pedig igen 
ajánlatos, ha a kiállitás megtekintésére au
gusztus 20 — 31 közt érkeznek, a mikor is 
az itteni zárdában 30 nővendeg napi teljes 
ellátást 2 koronáért kaphat.

Augusztus hó 20-tól 10 napon át ki
vételesen olcsó szállást — napi 1 körömiért 
nyerhetnek a látogatók, a mennyiben a 
kassai kir. gazdasági tanintézet e célra 40 
személy részére 2*'  szobát bocsát rendelke
zésre.

A féláru vasúti jegy váltására jogosító 
igazolványok engedélyezve lettek.

VEGYES HÍREK.
— Felelős szerkesztőnk külföldi útjáról 

visszaérkezvén, lapunk szerkesztését újból átvette.
— Iskolalátogatás. lieregszászy István 

vármegyénk derék tan felügyelője e hó 9-én váro
sunkba érkezett és meglátogatta az állami iskolá
kat. A tapasztallak felett a kir. tanfelügyelő lég 
nagyobb megelégedésének adott kifejezést.

— Koronázási évforduló. Junius hó 
b án volt 36 esztendeje annak, hogy I. bérén ez 
József apostoli királyunk fejére Szent István koro 
náját feltették. Városunk is megünnepelte az év 
fordulót, a középület*  ken neinzotiszinü zászlók 
lengtek, a templomokban isteni tisztelet volt, az 
iskolákban pedig az előállások szüneteltek

— Országos vásár. Nagymihály városa 
bán e hó 15 és 16 án, hétfőn és kedden országos 
vásár fog tartatni.

— TlsztujUás. Nagymihály városának 
junius hó 9 én mozgalmas napja volt. Az elöljáró
ság választása volt *•  napra kitűzve. Már a korai 
délelőtti órákban a városházán nagyobb számú 
gyülekezetét láttunk, a kik a választás esélyeit tár
gyalták Hocman György pénztárnok helyett ugyanis 
Ale.ta Mihályt akarta a választók egy része a 
pénztárnoki állásra jelölni. — A választást inegelő 
zőleg a képviselő testület Fiizezséry Tamás főszol 
gabiró elnöklete alatt a kandidációt ejtette meg. 
Ennek alapján Szlaikk Józseiet bírónak és Fröhlich 
Gyulát közgyámnak egyhangúlag választották meg. 
A pénztárnoki állásra Hocmann György és Alexa 
Mihály pályáztak. Az elnöklő főszolgabíró a sza
vazást elrendelvén, ennek eredményéhez képest

— En nem felezek, — válaszolt Nvéky 
Gyuri kevélyen.

Koppán Endre nem szólt, de nem bocsá
totta cl a leány karját.

A Nvéky Gyuri homlokán kidagadlak az 
erek s fenyegetőn villogott a szeme :

— Velem fog táncolni, Aranka, vagy nem 
velem fog'?

Koppán Endre szerette volna odább ló
dítani azt az embert s rákiáltani : ha valami 
baja van, velem végezzen. De az ő hivatalos 
állásában csak nem veszhet össze minden 
ember szeme láttára nyilvános mulatságon ev
vel a hetyke urfival. Nyugodtan, méltóságosan 
kell magát viselni ő nem követelőzik és nem 
erőszakoskodik hölgyére bízza a választást :

— Nekem parancsolat a kegyed Ítélete.
— Hát egyikkel sem táncolok, — szólt a 

leány durcásan s visszament az anyjához.
Ott maradt ülve az egész négyes alatt.
Nvéky Gyuri bosszúsan odább ment. 

Koppán Endre esdeklő tekintettel közeledett 
a leányhoz:

— Aranka 1
— Mi tetszik még ? — szólt a leány fél- 

válról. — Nem elég, hogy ön miatt kell ülnöm.
— En miattam ?
— Hát ? Nem is saját kedvemből.
Koppán Endre nem értette Ö lovagiasan 

járt el, ahogy úriembernek illik. Hát mit kel
lett volna csinálnia ?

— 1 udom is én, — felelt a leány még 
durcásabban.

A fiatal tanfelügyelő mintha tűkön ült 
volna. Akármit kezdett beszélni, a leány csak 

Hocmann Györgyöt jelentette ki megválasztott pénz- 
tárnoknak. — Föhitessó Lakner Antalt, hitosekké 
Miskovite Béla, Friedman Márton, Zboján György, 
Záborszky Lajos, Hoszpodár Mihály és I’alicska 
János választattak meg. Az elöljáróság tagjai, a 
közgyám és a hitosok nyomban lotévén a hivatali 
eskUt, az elnöklő főszolgabíró a választást befejezett
nek nyilvánította.

— A terebesl uradalom bérbeadása. 
Lapunk múlt számában említettük, hogy Sehletinger 
M. trencséni nagybirtokos a gróf Andrdzsy telő 
uradalmat 1(1 esztendőre bérbe vette. Időközben 
azonban a bérlettől visszalépett s ennek folytán 
az uradalom Weinberger Sándor pazdicsi birtokos 
sál kötötto meg a szerződést, a ki az uradalom 
koroncsi részét mintegy 4000 kát. holdat 12 esz
tendőre bérbe vette.

— A gimnáziumról. Dr. Gliick Samu és 
társai a gimnázium felállítása ügyében a vallás és 
közoktatásügyi ministerhez e napokban fogják a 
város és vidékének értelmisége által aláirt kérvényt 
benyújtani.

— Váróul közgyűlés. Nagymihály város 
képviselő testületé 1903. évi junius 1G án d. u. 3 
órakor közgyűlést tart. A közgyűlés tárgyai: 1. 
Szépészoti bizottság tagjainak megválasztása. 2. 
Egészségügyi bizottság tagjának megválasztása.
3. Számvizsgáló bizottság tagjának megválasztásé.
4. A községi szabályrendelet 13. §-ának és a 21. 
§ ának F. és G. pontjainak módosítása iránt be 
mutatott pót szabályrendelet tárgyalása. 5. A nagy-
mihályi önkéntes tűzoltó egyesület kérvénye, a 
üzoltó adó cimen befolyó pénzösszeg mikénti tel 
használásáról és uj tűzoltási, illetve tüzrendőri 
szabályrendelet alkotására vonatkozólag. 6. Zemplén 
vármegye közigazgatási bizottságának 1605/903. 
z. a. kelt határozata, a Nagymihályban szervezendő 
gazdasági ismétlő iskola dologi kiadásainak fede 
zése ügyében. 7. Klain Sándor áll. elemi iskolai 
tanítónak Kassán rendezett ipar rajz tanítói tan 
folyam költségei fedezlietésére némi anyagi segély 
iránt. 8. Palotay Antal színigazgatónak színi elő
adások tartásához helyhatósági engedély megadása 
iránt. 9. Mezey Kálmán színigazgatónak szini elő 
adások tartásához helyhatósági engedély megadása 
iránt. 10. A közgyűlésig még esetleg beérkező 
ügyek tárgyalása.

— V) ügyvéd. Dr. Skultéthy Viktor ügyvéd 
jelölt, lapuuk munkatársa e héten a budapesti 
ügyvédvizsgáló bizottság előtt az ügyvédi vizsgát 
sikerrel letette. Mint értesülünk Nagy Kapóson 
akarja irodáját megnyitni.

— Betörés. Szerdán éjjel Kiéin Simon alsó
utcai üzletébe ismeretlen tettesek behatoltak s onnét 
kisebb mennyiségű vasárut vittek el. A csendörség 
a nyomozást megindította.

úgy odavetve felelt neki. De még az anya is 
haragos pillantásokat vetett rá s olyan lené
zően bánt vele, hogy a bárány sem tűrhette 
volna már tovább.

Aközben vége volt a négyesnek s csár
dást húzott a cigány. Koppán Endre táncra 
kérte a leányt.

— Nem táncolok, petrezselymet árulok,
— vetette oda a leány.

Arra aztán elszakadt a Koppán Endre 
türelmének a fonala is. Fölkelt, meghajtotta 
magát s odább ment. Leült az öreg urakhoz, 
akik poharaztak.

— Ej haj öcscsém, hát nem vizecskét ?
— szólt az alispán gúnyosan.

Az elkeseredett fiatal ember egy hajtásra 
kiitta poharát. Aztán még sok-sok pohárral 
fölhajtott egymásután. Arra a belső tűzre, mely 
égette, innia kellet valamit. De mennél többet 
ivott, annál jobban égett az a tűz.

Most már nem ment vissza a táncolok 
közé, ámbár látta, hogy azóta abbahagyta 
Aranka a duzzogását s ott táncol a többi közt. 
Hadd táncoljon, ő csak ivott.

Az urak bámulva nézték.
— Nem fog megártani ? kérdezte az öreg 

nyugalmazott tanfelügyelő, a Koppán Endre 
elődje.

De mit bánta azt Koppán Endre. Olyan 
elbusult állapotban volt, amikor az ember már 
semmit sem bán a világon.

I.assankint  érezte, hogy összezavarodnak 
fejében a gondolatok s olyan bolondos vágyai 
támadnak. Törni, zúzni szeretne, földhöz vag
dalni poharakat, palackokat.

Még világosan tudta ugyan, hogy bolond-



— Jótékony célú műkedvelői elóadán. 
Erdőbényén május hó lOén pusztított óriási tűz
vész teljes Ínségbe jutott áldozatainak felsegélye 
zésére báró Waldbott Frigyes tolcsvai nagybirto 
kos, gróf Hadik Béla főispánunkat megnyerte azon 
tervének, hogy f. hó 27 én a megye székhelyén 
°gy nagyszabású mükodvelöi előadást rendezzenek. 
A rendezőség — élén népszerű főispánunkkal _
báró Waldhott Frigyes, Dókus Gyula, Thuránszky 
László, Staut József, l)r. Hornyay Béla, Dókus 
László, ifj. Meezner Gyula, Bajusz Andor és Ba
jusz Zoltán tagokból áll. Az előadás tablókból, egy 
felvonásos vígjátékból, ének és zeneszámokból, 
egy Fregoli paródiából, rococo és palotás táncból 
van összecomponálva. A tablókban vármegyénk 
összes szépei szerepelnek, egyik történeti tablóban 
pedig vármegyénk összes diszmagyaros urai is. — 
Előre is jelezhetünk annyit, hogy ohez fogható fé
nyes estélyben talán évtizedek óta nem volt alkal
munk gyönyörködni. Olyan gonddal vannak össze
válogatva a programm egyes számai s a rendezők 
minden lehetőt elkövetnek, annak minél pazarabb 
kivitelére.

— Megégett gyermek Kiéin Mór gálszécsi 
mészáros öt éves leánykája e hó 8 án midőn ön
magára hagyva egyedül maradt a lakásban, gyufával 
játszott és azokat gyújtogatni kezdte. E közben 
ruhája meggyűlt és midőn a leányka kiálltására a 
házbeliek előkerültek, a szerencsétlen teremtés oly 
égési sebeket szenvedett, hogy azokba még az nap 
belehalt.

— Adomány. Diószegit y János a varan
nói járás főszolgabirája, a migléczi iskola lelépi 
tűséhez 100 koronát adományozott.

— Kákóctl-ünney Sárospatakon. A 
Rákóczink ősi fészke, Sárospatak lelkes ifjúsága is 
fényes ünnepélylyel szándékozik megülni a nagy 
szabadsághős emlékét f. évi junius hó 21 dikén, 
melyre a meghívókat Bertalan püspök egy
házi és Br. Vay Béla világi főgondnok mint disz- 
elnökök, továbbá Fejes István egyházi és Dókus 
Gyula világi algondnokok mint elnökök és a főiskola 
igazgatói bocsátották ki. Az ünnepély sorrendje 
szerint d. e. 9 órakor alkalmi isteni tisztelet, 10 
órakor Rákóczi-ünnep változatos programmal, mi
dőn is az emlékbeszédet Zoványi Jenő akad, tanár 
mondja, Thaly Kálmán, a Rákóczi korszak lég 
alaposabb ismerője pedig szabad előadást tart, d. 
u. 1 órakor közebéd, d. u. 5 órakor az ifjúság 
Rákóczi ünnepe, este 9 órától táncmulatság. Elszál 
lásolás iránti kívánalmak s a közebédre való elő 
jegyzések junius hó 1—4 d’kéig jelentendók be a 
főiskolai közigazgatónál.

— Háláló után. Bodnár Ernő a kassai járás 
főszolgabirája, márki földbi*tokos  e hó 9 én Kassán 
hirtelen elhunyt.

ságokat cselekszik de azért megkellett azt 
cselekednie.

— Ide jöjjön a cigány — parancsolta 
duhaj kedvében.

Itt muzsikáljon neki a fülébe.
Magyarázták neki, hogy az nem lehet, a 

cigánynak a táncolok számára kell muzsikálni. 
De híjába volt.

A majális rendezői közbeavatkoztak. Ki
cserélték a névjegyeiket s hajnal felé már tiz 
párbaj volt kilátásban. Nyéky Gyurival kere
kedett a tizenegyedik.

Roppan Endre kihívóan nézett körül az 
egész fiatalságon:

— Van-e még valaki ?
A többire már nagyon homályosan em

lékezett, mikor másnap késő délután fölébredt 
mámoros álmából. Hogy jött haza, azt már 
nem tudta, sem azt, hogy meddig tartott az 
ivás. ügy rémlett neki, hogy a nap már régen 
följött akkor, s hogy nagy társaság vette körül, 
inár nem az öreg urak, hanem a fiatalság úgy 
jöttek be muzsikaszóval a városba. Aztán úgy 
rémlett, mintha az Arankáék ablaka előtt bú
záitok volna a cigánynyal.

De lehet, hogy csak álmodta. Egy kicsit 
kábult volt még akkor is és cudarul fájt a feje.

Szörnyen szégyellő magát. No hiszen gyö
nyörű garázdálkodást vitt végbe. Most már ne 
is mutassa magát, csak pusztuljon innen. Itt 
már vége a becsületnek, itt tovább nem ma
radhat.

Csak a párbajait akarja még elintézni, 
mert úgy emlékszik, hogy lesz egy tucat. Min
den emberbe bele kötött.

No hiszen szép hirt hagy maga után S 
odafent a ministériumban, mit fognak mondani

— VJ Ktivarok. Minden dohányzó embert 
érdekelni fogja az a hir, hogy közelebb uj szíva 
rok kerülnek forgalomba. Már az ősz folyamán 
kezdik az uj szivarok elárusitását a dohánytözs*  
dékben. A meglepőiét ezúttal abból áll, hogy az uj 
szivarok nikotinmontesek lesznek és ami enné) is 
kellemesebb, nem is vesztegetik túlságos drágán : 
W fajta nikotinmentes szivar 8 fillér, a különleges 
fajta pedig 20 fillér lesz. A mi a nikotinnak a 
dohányból való kivonást illeti, az mindenesetre oly 
dolog, ami már közelebbről érdekelheti a dohányzó 
embertársainkat. Előre persze nőm lehet megmon
dani, hogy marad e a szivarban elég zamat és illat, 
ha mesterséges utón kivonják belőle a nikotint. 
Hanem azt állítani, hogy a most forgalomban lévő 

| szivarok túlságosan aromatikusok és zamatosak, az 
igazságtól való egyenes és vakmerő eltérést jelen
tené. Van okunk üdvözölni az uj szivarokat, mert a 
mostani szivarok oly rosszak, hogy minden újítás
kor az a remény szállja meg a dohányzót, hátha 
ez lesz az a szivar, a ntoly a régiektől megvált 
bennünket! Mindenesetre azonban több okunk van 
föltenni, hogy az uj szivarok jobbak lesznek a 
régieknél.

— A szerb királyi párt megöl
ték. Lapunk nyomtatása közben 
azon távirati értesítést vettük, hogy 
a szerb király és neje ma délelőtt 
bombamerényletnek áldozataivá let
tek s mindketten meghaltak. — E 
hirt természetesen fentartással kö
zöljük.

A közönség köréből.
(Alak ós tartalomért a beküldő ftdcbís.)

Válasz
a .,Felső-Zemplén“ 23. számában megjelent 

Nyílt kerdesre.
Szívesen vettem azon t. ipartestületi tagok 

felszólalását k'k az évi közgyűlés megtartása 
iránt érdeklődnek és kérdést intéztek hozzám.

Erre vonatkozólag van szerencsém az 
érdeklődőknek tudomására juttatni, hogy a köz
gyűlés kitűzése azért szenvedett haladékot, mi
vel a közgyűlés tárgyát képező zárszámadások 
és egyéb munkálatok a titkári állásnak hosszabb 
időn keresztül való betöltetlen volta miatt elő- 
készithetók nem voltak.

Nagy-Mihály, 1903. junius 10-én.
Malatinszky László. 

ipart3sti<let*  elnök.

odafent ? Hát igv felelt meg a benne helyezett 
bizalomnak?

Meg nem foghatta, hogy történhetett rajta 
ez a dolog. Mindennek az a leánv volt az oka. 
De mit ér az most már, akárnogy volt és 
akárki volt az oka.

Vacsorára sem mert menni a vendégfo
gadóba. Ujjal fognak rá mutatni az ember, k 
az utcán: ez aztán a tanfelügyelő ! Erről pé - 
dát vehetnek az iskolák, a tanítók, a gyerekek.

Azonban mégis csak elkullogott valahogy. 
Egy kis citromos becsináltat akart. Korábban 
ment, mint szokott. Azt gondolta, még nem 
lesz ott senki.

De már nagy társaság ült c hosszú asz
talnál s mikor belépőit, hatalmas éljenriadás- 
sal fogadták, mindenki sietett kezet szorítani 
vele s leültették az asztalfőre.

— Kutya legény vagy, — mondták neki, 
— megverekedtél volna valamennyiünkkel.

Szerencsésen eligazították békésen a sok 
párbajt s annyi bruderschaftot ittak az elmúlt 
éjjel, hogy ma inár csupa jó barátja az egész 
valpó-szentmihályi urinép s akárhová megy 
Koppán Endre, mindenütt van becsülete.

Szalontav Miklós pedig másnap elfogta az 
utcán s ezt mondja neki :

— Arankáék várnak ám Miért nem 
inégysz már hozzájuk?

Szeme, szája elállt Koppán Endrének. 
Várják ? Persze, hogy várják. S csak egy pil
lantást kell a leányra vetni, hát láthatja, hogy 
ha egy szót szól’ ez az angyal mindjárt 
az övé.

Teringettét, hál Valpó-Szentmihályon igy 
jutt az ember menyasszonyhoz is, meg becsü
lethez is ?

CSARNOK.
Kedélyes kávéház.

(Végtárgyalás.)
A tanú: Elmondom a dolgot úgy, a hogy 

történt: Akár meg is esküszők rá, ha tetszik Csak 
arra kérem a tekintetes urat, hogy ha véletlenül 
elröhögöm magam, no tessék rám megharagudni. 
Mert hát nagyon mulatságos az, instálom.

A biró : No fecsegjen annyit! A dologra!
A tanú : A Csupák féle kávéházban újságot 

olvastam s éppen a Mócsy Antal beszédében gyö
nyörködtem, a mikor betoppant ez az ur. Tüstént 
leolvastam a képéről, hogy vidéki; amolyan fertály- 
gontry, a kinek bliktri az egész világ, ha egy 
százas banknótát érez a bugyellárisában. Nem 
akarok hazudni. Be volt biz ő rúgva alaposan, 
csak azt nem tudom, hogy bortól e, vagy pálin
kától.

Leült, maga elé tette pörgő kalapját, egyet 
kacsintott a kaszirfrajlára, aztán nagy büszkén 
körülnézett a kávéházban, mintha azt akarta volna 
megértetni velünk, hogy odahaza Bugacson ő a 
legnagyobb ur, mi pedig valamennyien afféle kis 
Miskák vagyunk. Látván, hogy rája sem hederito- 
nek, nagyúri módra elkiáltotta magát:

— Hé! . . . Zsidó ! . . .
Dejszen, ebből még hecc lészen. Mondok 

magamban. Vagy megver valakit ez az ember, 
vagy őt verik meg.

A pincér úgy tett, mint nem is hallotta volna 
a nagyságos ur kiáltását.

— Még egyszer azt mondom, hogy hé! zsidó!
Erre már hozzá ment Csupák ur, a kávés 

és szelíden kérlelte :
— Ne tessék úgy kajabálni, nagyságos ur 1 

Elkergeti a vendégeket. Aztán meg nemis va
gyok zsidó.

A részeg ur büszke, megvető pillantásokkal 
mérte végig Csupákot, aztán kevélyen hátra dőlt, 
elövet egy ménkő nagy bugyellárist és azt oda 
dörgölte a kávés óira alá:

— Hallja maga! Ne óbégasson 1 az én 
pénzemért nvtidenki zsidó. Maga is, meg az a 
rücskös képű, nyápic ur is, a ki ott billárdozik.

Az a rücskös képű nyápic ur véletlenül egy 
néppárti korifeus ve>a.

Nem is dugta ő zsebre a sérléet. Letette a 
dákót, egyet pödört a bajuszán, kiköhögte magát 
becsületesen és oda ment az izgága ember aszta 
Iához.

Engem tetszett gondolni ?
— Téged hát!
— Ejnye a ki árgyélusát 1 Ne méltóztassék 

velem tegezödn’. Ha részeg az ur, maradjon ott
hon.

Es addig-add'g hadonászott a szegényke a 
részeg ember orra körül, a míg az szó nélkül 
pofon vágta.

Hát bizony pofon idő, pofon oda. Egy pofon 
még nem a világ. Egy pofont már adtam is, meg 
kaptam is, mégis itt vagyok. Hanem ilyen hatal
mas poflevesben 1850 óta nem gyönyörködtem. 
Tudni ilük, hogy 1850 ben születtem.

A nyápic ur eleinte se látott, se hallott. 
Szédült vele az egész világ. Mikor aztán nagy 
nehezen magához tért, a játókszobába sietett, és ott 
egy Maxi nevű barátjának elpanaszolta az esetet. 
Az pedig éppen most mondta be a bélakasszát, a 
mire egy kvinttel megáldott úri ember megbont 
rázta. Természetes tehát, hogy összecsapta a kár
tyákat és dühösen felugrott:

— Ki volt az a vakmerő ? Hadd nézzek a 
szeme közé ! Jer csak velem cimbora ! majd mo- 
resre tanítom én I

Es oda mentek a részeg atyafihoz, a kire 
Maxi dühösen ráorditott;

— Maga volt az! ?
— En hát!
— Hogy merte pofon ütni az én legjobb 

barátomat.
— Hiszen nem kell ahhoz valami nagy 

mersz. Pofon ütöm én még egyszer!
Es szavának állt. Újabb pofont mért a nyá 

pic ur ábrázatára, a mitől az elkezdett forogni, 
mint egy megőrült kakadu ... A városligeti orő- 
mérő-poffogása sohasem kapott akkora pofonokat, 
mint a milyent most ö kapott.

Maxi erre még dühösebb lett.
— Ejnye az áldóját magának! Emberhalál 

lészen itt mindjárt. Tudja maga ki ez az ur ? 
Nem hallotta még hírét ennek az urnák ? Tudja 
maga, hogy ezt az urat tiszteli és becsüli az 
egész világ?

— Ezt a rücsköst ? Ezt a vékony cinekét ? 
De már erre még egyszer pofon Ütöm !

Es úgy tett a mint inondá. A szerencsétlen 
ember elkezdett könyörögni az ő kedves jó barát
jának :



— Ne pártolj olyan nagyon Maxi! . . . 
Agyon pártolsz ! . . . Fuss inkáb egy rendőrért.

Es Maxi rendőrért sietett, a ki aztán bekísérte 
a vádlott urat

így történt a dolog. Szívesen mcgeuküszők 
rá, ha tetszik.

A bíró becsületsértés vétsége miatt ötven 
forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, a ki meg
kért bennünket, bogy ne Írjuk ki a nevét. Nem 
szeretné a jó ember, ha felesége megtudná az 
esetét. Válópert akasztana a nyakába.

Legyen úgy, a mint ö akarja .'

Felelő*  »xerkei»xtő : Dr. Kállai József.
FőmunkatAra : Dr. Ksllner Mihály. 

Kiadóhivatal! művezető : Itándai JÓZMf.
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íaoj. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött ▼égrehajt.’- az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. j-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a ».-a.- 
uj helyt kir. törvényszék 1003. 5784. saámu végzéno követ 
köztélen hivatalból képviselt Bruwner é- társa cég javára 
Glück Róza ellen 141 korona 66 fillér • jár. ereiéig 1899. évi 
október hó 26-án foganatosított biztosítási végrehajtás utján 
lefoglalt és 648 koronára beesőit következő ingóságok 
u. m. bútor, ágynemű, porcellánál 1, rizs, petróleum, vegyes 
vasedény. stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek s nagymihálvi kir. bíróság 1903. 
évi V. 132/2. számú végzése folytán 141 kor. 66 tillér 
tőkekövetelés, ennek 1900. évi junius hó 12-ik napjától járó 
6*/ c kamatai >/,•/, váltó dij és edd g összesen 36 kor. 03 fillér
ben birőilag tnar megállapított költségek erejéig Nagy-Mihályon 
alperes Glück Róza üzletében leendő eszközlésere 1903. 
évi Junius hó 17-lk napjának d. e. 10 órája határ
időül kitüzetik. és ahhoz a venni szándékozók oly meg. 
jegyzésselhivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

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

Kelt N.-Mihályon 1903. évi jun. hó 6-ik napján.

Pellea Jóxaef, 
kir. bírósági végrehajtó.

Egy teljesen Jó karban levő 8 
lóerejü Bobey-féle

kazán
Jutányosán kapható

LÖFFLEB NOA
vaiktreskedéieben.

,Spíre“ varrógépek.

Varrógég vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
----- kintsíik első sorban. =
A „i9pírc“-féle varrógépek úgy minőség, mint 
ártekintetében is az első helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben .5 évi teljes 

jótállást vállalok. , i■

A „SPIRE*  varrógép a divatos mü- 
== hímzésre is használható. =^=

Raktárak :
S.-A.- Ujhely, Ungvár, Homonna,

Nagy-Mihály, Brünn-féle házban, Strömpl szálló mellett.
Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, W. W. és balkaru varrógépek, 

kedvező havi részlet fizet esve. Varrógép alkatrészek u. m. hajócskák, rúgok, 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

| SCHICHT-SZAPPAN 5
VÉDJEGYEK:

„SZARVAS"

Egy 4 és 6 számú kevésbbé hasz
nált és teljesen Jókarban lévő 
■■■■I „Hoffer“-féle ■■■■ 

cséplő garnitúra 
kedvező feltételek mellett eladó.

Bővebb felvilágosítással szolgál
WIDDEB HERMÁN BUDAPEST

V. Széehényi-utcza 12.

vagy

a legjobb, legkiadósabb es 
azért a legolcsóbb szappan 
Minden kártékony vegyü- 

léktöl teljesen ment.

„K U L C S“

B------ r g

Mindenütt kapható!
4; A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden 
X darab szappan a „8UH1CHT" névvel és a fent látható 
£ védjegyek egyikével legyen ellátva. 16

| Egy jó házból való keresztény fiú |

tanulóul felvétetik
Herczik Béla borbély és fodrász üzle

tében Nagymihályon.

Eladó bor.
15 hordó saját termésű finom vinnai 
Kriszt-féle bor jutányosán eladó HALAPI 

GYÖRGYNÉL Vinna-Banka

Szabadalmazott

olcsó kútfúrás.
A legrövidebb idő alatt készítek olcsón kutakat. 
10 méter mélységűt 50 cm. bőség mellett mé
terenként 2 'koronáért. — 10 métertől 15-ig 
3 korona; 15 métertől 20-ig 1 korona; 20 mé
tertől 25-ig 5 korona. — Ha a talaj köves vagy 
kavicsos, kettős árak. — Szükséges 4 napszámos 
és 2 embernek az ellátásáról gondoskodni. Egy 

nap alatt egy 8 méter mélységű kút kész.
Bővebb értesítés

MATA JÓZSEF
szabad, kútfúrónál Eger-Baktán (Hevésni )

Nyom. Laodesman B. könyvnyomdájában.


