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A köztisztviselők fizetése.
A magyar állam tisztviselőinek az idén 

nem volt rossz karácsonyuk. A magas he
lyen, ahol olyan sok munkát kívántak 
tőlük s ahol annyi esztendőn keresztül tar
tották Ígéretekkel őket, végre tettek váltot
ták fel a szavakat. A tisztviselők fizetésren
dezéséről szóló törvényt egyelőre ad akta 
tették ugyan, de ennek helyében egy pót
lékkal kedveskedtek nekik az 1904-ik esz
tendőre, ami — legalább egy évre — felér 
a fizetésrendezéssel. De nemcsak egy évről 
van szó, a pótlék meg fog maradni a jövő 
s azután következő esztendőkben is, amig a 
tizetésrendezésből törvény válik. Tizenhat 
milliós karácsonyi ajándékot kaptak az ál
lami tisztviselők, amely összegből még a 
legkisebb Írnokra is fizetésének megfelelő 
tekintélyes összeg esik. Fölösleges monda
nunk, milyen nagy örömet keltett az állami 
tisztviselőknek ez a meglepetésszerűen jött 
karácsonyi ajándék — helyesebben mondva, 
jól megszolgált munkabér.

Ezzel a reformmal az ország értelmi
ségének legnagyobb s a kultúrának s nem
zeti állam eszmének legtöbb áldozatot hozó 
osztálya szabadult meg a megélhetési nehéz
ségek egy részétől s ezzel maga az osztály 
vált erősebbé és megbízhatóbbá. Nem ki
dobott pénz a magyar államnak a 16 mil
lió, melyet egyébként az eredetileg terve
zett 22 millió korona pelyett adtak. Meg
térül ez a pénz, ha nem is közvetlenül. A

megnagyobbodott fizetést a tisztviselő ezután 
sem viszi el a takarékba, hanem elkölti ma
gára meg a családra és jut belőle a szabó
nak, egyébb iparosnak, fűszeresnek és gaz
dának egyaránt. Minél jobban tud megélni 
a hivatalnok, annál több pénzt juttat az 
ipari cikkekért, élelmi szerekért és kulturá
lis célokért. Hogy ez csak hasznára van a 
köznek, az nem szorul bizonyításra. — A 
magyar állam az ő kis hivatalnokait, az 
Írnokokat, a segédszemélyzetet már-már oda
dobta a sociáldemokrácia karjaiba. A szó 
szoros értelmében nyomorgott az a kishiva- 
talnok, akinek a fizetésén kivül mellékesen 
nem cseppent valami kereset és a gyakori 
sikkasztások az állam pénztárában szoros 
összefüggésben voltak a lehetetlenül csekély 
fizetéssel. Nem becsüljük túl a pótlék s a 
jövendő fizetésrendezés fontosságát, de azt 
máris nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy az 
uj fizetéssel nyomorogni egy államhivatal
noknak sem kell, hacsak — nem nyújtóz
kodik tovább, mint ameddig a takaró ér. 
Persze, az igazság az lenne, hogy mind
annyian jólétben éljenek, de amig ebben az 
országban olyan veszedelmesen nagy lesz az 
alsó osztályok nyomora addig a többi nép
osztály’ sem várhatja helyzetének jóra for
dulását. Dolgozni, küzdeni kell bizony ez
után is a magyar állam hivatalnokainak, de 
a legszükségesebb mindig meglesz annak, 
aki nem prédái.

A méltányosság és a közérdek egy
aránt megkövetelik, hogy ez alkalomból is

felemeljük szavunkat a törvényhatósági tiszt
viselők érdekében. Eléggéjnem kárhoztatható 
szerénység és lustaság okából a megyei 
emberek alig hallatnak magukról, amikor 
minden népréteg s minden társadalmi osz
tály mozgolódik, hogy a maga helyzetén 
javitson. Egy-két vármegye — ez igaz — 
iniciátivájából javította a tisztviselőinek fize
tését, de legtöbb helyütt a szolgabirónak 
annyi fizetése van, mint egy tiz éves állami 
segédhivatalnoknak, azonban esetleg még 
kevesebb is. Mikor inditnak már mozgalmat 
a megyei tisztviselők ?

Az igaz, hogy illetékes helyen, anélkül, 
hogy alulról errenézve megadták volna az 
irányítást, elhangzott már a kijelentés, hogy 
a megyei tisztviselők fizetését az államiaké
hoz hasonló módon fogják rendezni. Ezt a 
fontos kijelentést nagy köszönettel vették 
tudomásul.

De azért mégse várják a cifra nyo
morúságban élő megyei urak, hogy e sült 
galamb magától repüljön a szájukba.

— Városi közgyűlés. Nagy-Mihály város 
képviselőtestülete ma d. u. 3 órakor rendkívüli 
közgyűlést tartott. Az elöljáróság javaslata íolytáu 
a képviselő testület az uradalom által bemutatott 
helypénzszedési táblázatot elfogadta és 30 napi 
közszemlére kifüggeszteni rendelte. — A vágóhíd 
területén egy uj kút építése határoztatott el és a 
kivitellel az elöljáróság bizatott meg. — A homon 
nai országút a vásártér áthelyezése folytán annyira 
meg lett rongálva, hogy az elöljáróság javaslatára 
a közgyűlés az alispáni hivatalt az iránt rendelte 
megkeresni, hogy az országutat az eddiginél szó

T A R C Z A.
A szerelem ébredése.

Egyszer olvastam e lapok basábain a
• szerelem keletkezéséről-, engedjék meg t. ol
vasóim, hogy sokáig pihent toliam is merész
kedik hozzászólni.

Azt mondják, hogy a férfi sorsa — a nő. 
S ez igaz, mert a közmondás századok által 
hitelesített s apáról fiúra szállt népigazság. 
Ádám sorsát Éva döntötte el. S azóta a nő 
sohasem tagadta meg, hogy ő is csak Éva le
ánya. Egyptomi József élettörténete Putifárné 
fellépésétől forduló pontra jut. Dávid, a koro
nás próféta bűnbeesése után irta a legszebb
• Könyörülj rajtam Istenem, nagy irgalmasságod 
szerint . . . .« kezdetű zsoltárát. A szép Helena 
elrablásáért ádáz harc folyt Hellének és Trója 
között. A csodaszép Kleopátra, kinek kegyéért 
Caesar esengett, tudjuk, hogy mily szerepet 
játszott a világtörténelemben. Azt hiszem Bora 
Katalin esete sem ismeretlen. S a francia nagy 
forradalom, midőn annyira ment, hogy tör
vénybe iktatta hiteltenségét, ugyanakkor egy 
ledérnői állított az oltárra.

De ezek mind világra szóló események, 
— vetik oda egykedvűen bájos olvasóim. Nem 
is ezekkel akarok én foglalkozni, csak rájuk

akartam mutatni, hogy mire képesek a nők — 
a szerelem révén, azaz annak rózsaláncával.

Hogy keletkezik a szerelem, arra vonat
kozólag felhozok Ella barátnőm 2<S kötetes 
naplójegyzeteiből néhány gyakorlati példát.

1868. december 17. A jégpályán voltam. 
Korcsolyáimat folyton kellett igazittatnom, mit 
gimnazista ismerőseim szívesen tettek. Jenő, 
Sándor, Géza, Árpád, Kálmán mindig szolgála
tomra készen álltak. De volt egy barna gyerek, 
fekete szemű, kinek szolgálatát legszívesebben 
vettem volna igénybe, az azonban nem me
részkedett közvetlen közelembe jönni, csak 
körös-körül settenkedett. I-átván hűséges ki
tartását, és kiértvén tüzes szemeiből erős von
zalmát, megszólítottam őt. Este hazakisért, s a 
kapuban oly elővigyázatlan voltam, hogy meg
csókolt. Persze azt mondtam, hogy haragszom, 
s gyorsan felsiettem a lépcsőkön. Az estét 
nvugtalanul töltöm. Előveszem a tankönyet, de 
a lecke nem megy; belekezdek a feladat írá
sába, azt félbe hagyom; valami különös hata
lom varázsereje tart fogva. A gyertya világa 
csak pislog, s künn erős szél sivit. Gondolok 
erre is, arra is; de lelki szemeim előtt szünet 
nélkül megjelenik Ernő alakja. Vérem forr, s 
agyam izzó képzelete nem enged pihennem. 
Tudom, érzem, hogy én is szeretem őt ... . 
Utolsó szavai a fülemben csengenek: . . . édes 
álmokat! — Oh 1 ha tudta volna ....

Gizellának nevelőnői naplójában 1870. jun. 
ü-éről ezeket találom feljegyezve:

A Széchenyi téren sétáltam. Szemközt jött 
egy csinos, fiatal ember. Külseje, s magatar
tása után ítélve, jogász. A mint egymás mellett 
elhaladtunk, nem akartam észrevenni. Pár lé
pést tevén, megálltam s hátranéztem, ugyanígy 
tett ő is, tekintetünk találkozott. Tovább menve 
ismételtem az első eljárást, s ő már leste sze
mem pillantását. Harmadszor is ugyanaz tör
tént. Érdeklődését felkeltettem.

. . . jun. 13. Mellettem elhaladt, s kö
szöntött. A vér az arcomba szökött, bizonyára 
észrevette.

. . . jun. 15. Bemutatkozott s engedetnie! 
kért, hogy elkísérhessen.

Géza barátom meg imigy beszélte el 
szerelme történetét:

B. fürdőhelyen bált rendeztek. Nőisme
rőseim iránt való udvariasság annyira lekötött, 
hogy titkos vágyam, az ott feltűnést keltő 
>szépség<-gel táncolni csak éjfél felé teljesült. 
Midőn ezt tánc közben értésére adtam, szinte 
korholólag jegyezte meg, hogy miért nem je
lentkeztem hát hamarább. S azóta együtt jár
juk az élet táncát, jegyzé meg barátom bizo
nyos borougós hangulattal ; de nem a Cursalon 
sima parkettjén, s a cigány szárazfájának zeng- 
zetes dallama mellett.
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lesebb területen alapoztassa és kellő fedanyaggal 
láttassa el. — Még több ügyet intézett el a köz
gyűlés, a melynek berekesztése elölt Oppitz Sán
dor plébános azon üdvös eszmét pendítette meg, 
hogy a róm. kaih. templom tornya őrtoronynyá 
alakíttassak át. A képviselő testület tetszéssel fo
gadta az eszmét és ennek kivitele tárgyában az 
elöljáróság fog javaslatot előterjeszteni. — Miután 
a jegyzőkönyv hitelesítésére Fröhlich Gyula és Dr. 
Kállai József képviselő testületi tagok kérettek fel, 
az elnöklő községi biró a közgyűlést berekesztette.

Farsang.
Beköszöutött a vigasság évszaka, a mulat

ságok, estélyek, bálok fénvkoszoruzta búfelejtő 
saisonja.

A meghívók raja özönlik a leányos házak
hoz s nem egy szőkefűrtös fejecskében motosz
kál valami gyönyörűséges ideál kép csábitó 
hasonmása, mely a meghívott mulatságokon tel
jesedésbe mehetnek.

Szegény leányok ! Mennyire megváltozott 
a világ arculata. Bégente az volt a bálkirálynő, 
a ki külső megjelenésénél, belső lelki tulajdo
naival, és deli lejtésű táncával meghóditá a 
férfisziveket. Manapság ' Az a leány, kinek apja 
magasállásu hivatalnok, ki előkelő összekötte
téseinél fogva az uborkafára kapaszkodóknak 
segítségére lehet, vagy a melyik leány a pén
zeszsákra ül, az mulat is a mulatságokon. A 
stréber fiatal emberek gárdája körül rajongja 
s eszeveszetten teszi a szépet neki, körülrep- 
desik mézes szavaikkal, mint a fénybogárkák 
a lámpa világát. A szegény ember leánya ’ 
Legyen bár oly szép, mint maga a milói Vénus 
s kedves mint Ámor .isten, a fiatal emberek 
ajkbigyesztve sétálnak el mellette, mert hát 
nem érdemes vele foglalkozni. Isten ments még 
belé találnak szeretni s akkor fucs a sok szép 
kombináció, gazdag feleség, befolyásos após.

Szomorú időket élünk. A kasztok közötti 
válaszfal magasabban emelkedik mint valaha. 
A kínai falakon áthatolni annak idején nem 
volt oly nehéz feladat, mint áthatolni a kasz
tok által emelt sánczokon. A mágnás a gentrit, 
gentri a polgárembert nem tűri meg mulatsá
gain. Sőt a polgárok is már különbséget tesz
nek maguk között, polgáriak és demokraták. 
S bizony-bizony kinézik mulatságukról az alan
tasabb kasztban levőket. Mert hát a fokozato
kat szigorúan betartják.

De azért Karnevál herczcge vígan csör
geti csörgősipkáját, ámbátor ámulva tekint a 
nagy változásra. Az ő czélja azonban Bachus 
és Terpsichore kultuszának áldozni s ha .lunó 
oltárára mi sem jut, fájó szívvel, de abba is 
beletörődik.

Egy mentsége lehet a mai mulatozó fiatal
ságnak s e mentsége olyan, mely lándzsát tör 
igazuk mellett. A fiatal emberek 90 százaléka 
annyit sem keres, mint a mennyi az ő szük
ségletét — természetesen a modern represen-

1872. márc. 6. A tavasz hírnöke, a sze
rény ibolya kiült, felütvén apró fejecskéjét. 
Beggeli után a szabadba mentem, hogy egy 
csokorra valót szedjek Utam a Kengyele*  pa
tak partján vezetett, majd az ui törés mellett 
a mezei dűlőre kanyarodtam, a hegyoldal felé. 
A messze távolban észrevettem Öt (Ő-nek 
Írom, mert névleg nem ismertem). Katonásan 
lépdegélt. hogy utólérjen, pedig egy puskalövés 
közönséges macska-ugrás a köztünk levő távol
sághoz képest Találkozni, s hozzá négyszem
közt, igen óhajtok vele; de mitévő legyek 
Közbe-közbe megállók, s igazítom a harisnyá
mat, hogy legalább menthető oka legyen indo
kolatlan várakozásomnak, mclylyel neki csupán 
időt akarok engedni, hogy minél hamarább 
behozza az utat. E közben egy keresztuthoz 
értem. Itt megálltam, mint egykor Herakles. 
Ha jobbra fordulok, a városba visz az ut, balra 
irányítani tehát lassú lépteimet. Midőn láttam, 
hogy a keresztültol körül-belül egyenlő távol
ságra volnánk, az árokba hajoltam, mintha 
virágot szednék, azután, mintha nem is sejte
ném közellétét, egyet biccenve a fejemmel 
visszafordultam. Komolyságot igyekeztem ma
gamra erőszakolni és izgatottságomat palás

tolni kéuyszeritő elvek mellett —-kielégítheti, 
hogyan gondolhasson komoly fővel arra, hogy 
saját szakálára családot alapítson s hogy ezál
tal hajlékába a gondot s a nélkülözést mint 
állandó vendéget befogadja.

A világ igényei nagyok s azok kielégité- 
tését követeli. S azokat kielégíteni máskép nem 
lehet, mint azpal a hozománynyal, melyet az 
asszony hoz a férjnek.

Szomorú tányek ezek, de az igazság hű 
tükrében nem csillogtathatunk hazug sugarakat. 
S a legszoraorubb a dologban az, hogy a leá
nyok, mihelyt az első bál után vannak, szomo
rúan látják színes ábrándképeik szertefoszlá- 
sát s légváraikat összeomlani. Látják a rut, 
semmit sem kiméló liarczot, mely a létért fö
leik s melynek sáros hullámai bepiszkítják 
tiszta érzelmektől lobogó szivük fehérségét.

Eájó kebellel s kijózauodva hagyják el a 
báltermek illatos, kavargó légkörét s mig a sors 
kegyetlenségét kárhoztatják tehetetlenségükben, 
szomorú tapasztalataikat párnáikba sírják s 
nem vágyódnak többé a mulatságokra, hol ide
áljaikat fellelni hitték s a hol ábrándképeiktől 
fosztották meg őket.

Ám Karnevál herczege azért pompás han
gulatban vonult be, hogy hat héten keresztül 
uralkodjék a jókedv s vigság felett, mit törő
dik ő az összetört szivek s a porrázuzott szép 
remények garmadáival.

Ö uralkodni kíván s kívánsága beteljesedik.

Előfizetési fellxi-vás.
Január hó 1-rel uj eb'ijizetés nyílt lapunkra. 

1 'isztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük deczember hó régével lejárt, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. Hátralékos elé 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi , 
szives beküldésere, loo/y számadásainkban mi is ren 
ilet tarthassunk.

A „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Kínecezétt, A pénzügyi minister Debro 

Mihály 8Árnsme <yei főszám vevőt a s. a. újhelyi 
in. kir. pénzügyi igazgatósághoz pénzügyi szám 
vizsgálóvá nevezte ki, Gzueo Ferenc vin. tisztvi
selőt pedig végleges minőségben a veszprémi adó
hivatalhoz osztotta be.

— Egyházmegyei hírek. Szabados Mi
hály nagy-ruszkai lelkész Vécsére helyeztetvén át, 
a nagy-ruszkai lelkészi állás megüresedett.

Ugyancsak megüresedett Dudinszky Eleknek 
Amerikába történt kivándorlása folytán a laboré 
volyai jól dotált lelkészi állás is.

— Eljegyzés, Engelmann Gyula iglói hon 
véd főhadnagy eljegyezte Dienes Marosa kisasz- 
szonyt, Ih’cnes István kis-azari földbirtokos leányát.

tolni, mely annál jobban fokozódott, minél in
kább közeledtünk egymás felé, l’gy tettem, 
mintha észre se venném, pedig a nyugtalan 
szivem mást mondott. S ő ezt megérezte. Kö
szönt és be mutatkozva kért, hogy kísérőm le
hessen. Utunk a városba vitt. Szinte sajnáltam, 
hogy már válnunk kell. De ő élelmes volt, — 

hogy volt«-hoz folyamodott. Feldicsérte a 
szabad természetben való tartózkodást, kivált 
olyan enyhe tavaszi napon, midőn verőfénye
sen tűz az égitest, a természet ébredni kezd 
hosszú téli álmából s megszólal itt-ott a soká 
nélkülözött madár-dal. Engedtem szavának és 
neki vágtunk a patak partjának. Azóta több
ször kimegyünk és megtesszük .szokott, sétán
kat Ez adatok hitelességéről tanúskodnak
l.vdiának  naplójegyzetei.

Bertának rendelkezésemre bocsátott nap
lója a következő titkot rejti magában:

1873. juh 3. Bandi kertünk filogóriájában 
készítette elő bátyámat a pótvizsgára. A kertbe 
én is jártam nap-nap után virágot tépni, ró
zsát szakítani és készakarva tartózkodtam olt 
huzamosabb iedig, hogy tanítási óra leteltével 
láthassam őt és halljam kedves hangját. Sőt 
szándékosan ott felejtettem kézi munkámat,

— Birtokvétel. Orosz Ignác és társai tu
lajdonát képező rikéei birtokból az alaó körtvélyeai 
gazdák 100 magyar holdat 80.000 koronáért vettek 
meg, 1200 □ ölenként tehát 800koronát fizettek; 
ugyanezen birtokból most a rákóci gazdák 250 
magyar holdat akarnak megvenni.

— A kir. járáabiróaág ügyforgalma. 
A nagymihályi kir. járásbíróság ügyforgalma az 
elmúlt 1903. évben tetemesen gyarapodott a jól
lehet Sallay Béla kir. elbíró az egész éven át bete
geskedett és csupán két biró működött, restancia 
alig maradt, a mely körülmény a járásbíróság 
vezetőjének Mattyasoeszky Mór kir. járásbirónak 
dicséretére válik. Beérkezett a múlt évben 611 
sommás por, 404 végrehajtási ügy, 285 örökösödési, 
705 büntető, 188 polgári vegyes, 113 elnöki, 211 
büntető vegyes, 28 anyakönyvi és l egyezségi ügy. 
A polgári megkeresések száma 227, a büntető 
megkereséseké 47 volt; fizetési meghagyás 227 
esetben kéretett, végrehajtási megbízás 608, a 
büntető vizsgálatok száma 9 volt. A telekkönyvi 
hatósághoz 3376 beadvány érkezett, a melyek 
az év végéig mind elintézést nyertek.

A nagymihályi ixr. jótékony nöegy
let saját alaptőkéjének gyarapítása céljából Nagy- 
Mibályban, a Barnai szálló összes termeiben 1904. 
évi január hó 16 án, tombolával egybekötött tánc
mulatságot rendez. Helyárak : Szomélyjegy 2 ko
rona ; családjegy 5 korona. Kezdete 8 órakor. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyugtáztatnak. Bejárat a kaszinó kis kertjén át. 
Tombolajegyek kaphatók Landesman B. könyvke
reskedésében. — Egy tombolajegy ára 40 fillér. — 
A kik meghívót nem kaptak és arra igényt tar 
tanak, kéretnek a rendezőséghez fordulni.

— A póttartalékosok január negyedikén 
vonultak be. Negyvenháromezren. Dermesztő téli 
időben, hosszú szolgálatra, amelynek ma még 
senki sem láthatja a végét. Hetvenszázalékuk csa
ládos ... A legutolsó napokig jóformán az utolsó 
percekig vártak a behívók szétküldésével. A be 
hívókat a hadtestparancsnokságok állították ki, do 
a polgári hatóságok gondoskodtak a szomorú Írások 
kézbesitéséről.

— f-7 gyógyszertári tarifa. Újévtől
kezdve uj gyógyszertári tarifa lépett életbe. A 
tarifái árai maximális árak, melyeken tulmenni 
nem szabad. Innen maradni természetesen szabad, 
oz esetben azonban az orvosi vevónyen úgy a 
maximális, mint a kedvezményes árt ki kell tenni. 
Természetesen az is, hogy a kedvezményes ár 
mellett is a gyógyszerek mennyiségének és minő
ségének olyannak kell lenni, mint a maximális 
áránál. Belsőleg adagolandó folyadékok henger, 
külsőleg használandók pedig hatszögletes üvegekbe 
öntendök. Corrosivpassztillák csomagolása kívülről 
„méreg" felirással és halálfejjel látandók el. Porok 
csomagolásánál a papirhüvelyt nem szabad szájjal 
felfújni.

— Megnxiint lap. A „Kárpáti Lapok“ 
mely llngvárt jelent meg, kilenc évi ienállása 
után újévvel megszűnt.

hogy annak keresése alkalmid szolgáljon a fila- 
góriába való belépésre és ürügyül Bandival 
való néhány szó váltására. De a mama sem 
volt rest, az is betekintett a kertbe, én persze 
mindannyiszor távol voltam a lugastól. Hogy 
ott ne csípjen, arra hiuz szemmel figyeltem.

Aug. 27. Bandival voltam a kertben. 
Annyira elmerültem a nézésébe, s távozása 
miatt úgy a gondolataimba mélvedtem, hogy 
csak akkor ébredtem öntudatra, midőn a kert 
ajtaja csikordult. Azt sem mondtam, hogy 
.Isten vele, hanem .jön a mama*  kiálltással 
egy mellékuton elosontam.

Az első szerelem ideális, plátói vonzalom. 
A többi érdeken alapszik. A modern szerelem 
pedig csak addig tart, mig saját, önös »én«-ün- 
ket tudjuk szeretni. Abban, a kinek hazug 
ajakkal, becézve mondogatjuk ismételten és 
ismételten, hogy — szeretlek.

Hirtelen zárnom kell soraimat, mert a kis 
húgom azt mondja, hogy — jön a mama.

Otti'Lydia Olga.



— Vi pénzintézet. Szerencsen legköze
lebb egy uj pénzintézet fog felállitatni amely 1000 
drb. 100 koronás részvény után befolyó 100,000 
korona alaptőkével kezdi meg működését. Az ala
pítók maguk több mint '/, át jegyezték a részvé 
nyéknek. A részvényaláirások már serényen foly
nak.

— Ax ungvári rendőrséget meglopták. 
Nagy szenzáció esett meg Ungváron a városházi- 
bán. Karácsony éjjelén a rendőrséget, a kik mások 
javait őrzik a tolvajok ellen, — mint az U. K. 
írja — meglopták. Az utcáról behatoltak a rendőr
kapitány ablakán át az irodába, a hol feltörték 
Takács István dijnok és Galgócy Károly vágóhídi 
felügyelőnek Íróasztalát s egyiknek meg másiknak 
elvitték az oda helyezett 40 —40 korona készpén
zét. A tettesnek ugyan bottal ütik a nyomát, ám
bár nincsen az sem kizárva hogy olyan vitte el 
a pénzt a ki a belső dolgokat jól ismeri. A bír 
azt tartja, hogy a rendőrség felette röstelli az 
esetet, hogy ha már valaki betöréses lopást kö
vetett el, miért hogy éppen a rend őreit érte 
volt ez a megszégyenités. A károsultaknak kár 
téritósi igénye épségben marad.

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

tombolával egybekiitöt táncmulatsága a Barnai 
szállóban.

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

Január hő 30-án : Az ifjúsági egyesület szini 
előadással egybekötött táncvigalma a Barnai szál 
lodában.

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

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

— Szakújságból politikai lap. Szokat 
lanul ünnepli meg a .Biztosítási és Közgazdasági 
Lapok “ a 10-ik évfordulót. A lap ugyanis újévtől 
kezdve politikai hetilappá alakul, s a közgazda 
sági téren a külön vámterület és nemzeti függet
lenség hive lesz.

— Szabályellenes postai nyomtat
vány küldemények. Újabban mind gyakoribbá 
válik olyan szabályellenes levél vagy lovelelezőlap 
alakú nyomtatvány küldemények díjmérséklés inéi 
lett való postára adása, amelyek nyomtatott szö
vegű, fizetésre való felszólítást tartalmaznak, de 
amelyeken a fizetendő összeg kézírással van fel
tüntetve. Az ily nyomtatott fizetési felszólítások, 
az egyes címzettektől követelt tartozási összegek
kel való kiegészítés által, ha ez utólagosan kéz
írással, vagy akár mechanikai utón történik, elve
szítik általános nyomtatvány jellegüket és a postán 
csak levélként vagy levelezőlapként bérmentesítve 
továbbíthatók. Ha pedig a díjkedvezményes nyom 
tatványt tarifa szerint bérmentesítve adatnak fel, 
feladásuk jövedéki kihágást képez, mert az ily 
küldemény a fennálló postai saabályok értelmében 
személyes levelezésnek minősítendő. Az érdekelt 
körök figyelmét ezen körülményre annál is inkább 
felhívjuk, mert az említett küldeményeknek nyom 
tatványként való bérmentesítése és feladása által 
nemcsak akként éri kár a feladót, hogy a külde
ményt a címzett nem kapja meg s annak bér
mentesítési dija is kárba vész, de a feladó ezen 
kívül érzékeny pénzbírsággal is terheltetik. Saját 
érdekeikben cselekszenek tehát a nyomtatvány 
küldemények feladói, ha előzőleg a posthivatalok 
nál felvilágosítást kérnek az iránt, vájjon a fel
adni kivánt küldemény nyomtatványként díjaz- 
ható-e vagy sem ?

— Tromf. Mlle R . . ., a szépséges mii 
vésznő, javíthatatlan naiva.

Hanem egy asszonynak — bárminő korlá
tolt legyen is — mindig van egy bölcs pillanata 
az életben . . .

Egy kiérdemlik nőhóditó, Do . . . ur, he
teken át udvarolt a szép művésznőnek, elhalmozva 
öt ajándékaival, gyémántokkal és — oh, csodák 
csodája 1 — a kisasszony csökönyösen visszaküldte 
mindig az ajándékait. A gavallér csak ámult, bá 
múlt; de végre megsokalta a naivitást és éktelen 
haragra lobbant a művésznő iránt.

Hogy pedig méltóképen kifejezzo a véle
ményét, finom selyemdobozban, szalaggal átkötvo, 
egy csomag szénát küldött a kisasszonynak.

Mlle R . . . nagyot nézett, hirtelen nem 
értette meg az otrombaságot; de aztán leült s 
legillatosabb levélpapírján a következő választ 
küldte:

Drága jó barátom I A szénát megkaptam ; 
'árom a lovat.

CSARNOK,
féltékenység'.

— Dialóg. — 

Személyek:
PuZt, vőlegény. Jrén, menyasszonya.
(Történik : Pali garcon lakásán. — Idő : délután.)

Jren : (egyedül, Pali Íróasztalánál kutatgat 
papirosok, könyvek között.) Tulajdonképen illetlen 
dolog, hogy egyedül kiséret nélkül eljöttem vőle
gényem lakására és távollétében írásai között ku
tatok, de a féltékenységem nem hagy nyugton. 
Azt akarom, hogy egyedül csak az enyém legyen, 
ne gondoljon soha más nőre. Elotének minden 
perczél, gondolatát és cselekedét csakis nekem 
szentelje. Folyton izgat a tudat, hogy a világban 
járva, annyi más idegen nőt láthat és vágya tá
madhat utánuk. Mint a művészi körökben járatos 
csinos fiatal ember, mindig ki van téve a csábítás 
esélyének, csak természetes, hogy a hódításaikra 
büszke és dicsekvő nők ö reá is kivetik hálóikat. 
Az nem akadály náluk, hogy már tisztességes lány 
vőlegénye, sőt hiúságukat annál johban ingerli, 
mert hát nagyobb érdéin oly férfi szív felett győ
zelmet aratni, mely már le van kötve. (Némi szü
net után.) Ezek után alig hihetem, hogy minden 
előzetes viszony nélkül talált az én kedves Palim 
szerelmet szomjazó szivemre és ejtette rabul. En 
nek a következménye a mostani alkalmas kuta
tás. Még nem találtam semmi áruló nyomra, a mi 
azt mutatja, hogy tiszta előélete, ment minden bű
nös szerelemtől, vagy pedig úgy űzte e kedves já
tékait, hogy most hire hamva sincs. Talán elpusz 
titotta azokat az ismert bizonyos rózsaszínű s illa
tos levélkéket, ha egyáltalán kapott olyanokat. De 
ezt hihetetlennek tartom. Mert a mily kedves és 
szép fin, minden leánynak ideálja lehet, bizonyo
san volt része benne. Tudom, vannak oly nők, a 
kik nemünkhöz méltatlanul felajánlják szivüket. 
Vagy oly turpi volt és levelezés nélkül folytatta 
az ezer gyönyörűségek élveit ? Végigkerestem itt 
minden fiókot, rekeszt és semmi, de semmi. Mond
hatom, épp úgy nyugtalanít ez, mint gyötörne, ha 
találtam volna valamit. A féltékenység ördöge foly
ton üldöz, talán csak azért, mert bántja hiúságo
mat, hogy nem lehetek mártír, az előbbi szerelme 
tudatában, hogy nem vádolhatom bűnösnek, hogy 
nem alázhatom meg szivem bálványát, a miért 
aztán forró szerelmemben mégis megbocsátanék 
neki. Ö látva áldozatkészségemet, térdre borulna 
előttem, örök hűséget esküdne. Ah, érzem, ez na
gyon boldoggá tenne ; igen, ily édes szenvedésen 
keresztül menni, valóságos gyönyörűség.(Tévetegen 
keresgél, a papírkosárra esik tekintete.) Itt még 
nem kerestem ; de hát csak ide nem tesz olyas
valamit. Különben régi emlék, régi szerelem ma 
radványai rendesen erre a sorsra jutnak. (Kivesz 
egy szelet gyűrött papirost, olvassa) össze vissza 
mindenféle jegyzetek. Ah ! mit látok ? . . . Végre 
tehát kezemben van valami bizonyíték . . .

J’aZí; (örömmel siet be, kalapját, sétapálcá
ját letéve.} Édes Irénkém, hallom, hogy itt vagy 
nálam. Oh, mily boldog vagyok ! (Kezet akar csó
kolni)

Íren : (Pali hangjára összerezzen, hátra dugja 
a papirt tartó balkezét ; mikor Pali kezet akar 
csókolni, a másikat is.) Megjöttél ? Annál jobb. 
Hol voltál ? Különben ne is mondd, úgyis hazud 
nál. (Drámai pózzal böki a papirost Pali szemei 
elé.) Te írtad ezt ?

Pali: Igen. Láthatod, ha van szemed. A hoz 
zád irt szerelmes levelekből és verseimről ismer 
heted Írásomat .. .

Irén : Csak röviden, szükségtelen az a sok 
cifra szó. Mi ez ? . . .

Pali : Egy régi . . .
Irén : Különben elég, úgyis csak hazudna. 

Most inár mindent tudok J . . . (Sirva fakad.)
Pali: Mi történt az Istenért ?
Lén : Megcsalt ! Es nem is egygyel, hanem 

több leánynyal, még asszonynyal is ! 1 1
Pali: Minő badarságokat beszélsz, édesem ? 
Irén : Ne tegezzen, köztünk vége mindennek .’ 
Pali : De hát miért ?
Irén : A mit itt irt, azért. (Olvas a papír

lapról)
„A kiről szól e kis nóta, 
Már visszavonult azóta, 
Elhagyta Thália templomát : 
Felvette Hymen rózsaláncát. “

Nem tiszta bizonyítéka, hogy egy színésznő 
verselésre késztette, mert fájt, hogy másé lett. Az 
után (ismét olvas) „S. J, Aggteleki-utca 54. I. 11.“ 
bizonyosan a megénekeltnek a lakása, — továbbá : 
„1. II. Honvéd utca 87,“ valami hasonlónak a cime.

Pali : De édesem, ily gyanúsítás. Az első 
unokabátyám, a másik egv tanárnak a lakása.

Irén : (Nem hagyja zavarni magát a közbe- 
szólással) Hát még a folytatása : „A színház . . . . 
1577“, összefügg az előbbivel, a pontok valamit 
rejtegetnek magukban, a betűk pedig titkos hetük 
lehetnek. Mindjárt alatta : „ Dolgozzatok inig a . . . 

1682 ; Feltámadás . . . 1683—4.“ Ennek a gyanús 
értelmét szégyenlem kimondani. . . . Ezután követ
kezik á legocsmányabb, a tartalékos szeretők 
névsora :

„V. d. Hoffman — Múzsa.
H. Peleskei — Fanny.
K. Goldsiein — Nelly.
Sz. X. asszony. —"

A WV“ „volt-ot jelenthet, a „d*  értelmét nem tu
dom, a WH“ .helyettes- t, a „K“ „később,- az 
.Sz“ .szükségből,- vagy tndom is én mit. Tehát 
a betűket is kiolvasva : „Volt Hoffman — kereszt
név helyett .Múzsa,“ bizonyosan az a színésznő. 
Miután férjhez ment — szegény férj ! — .helyet
tese- — pfuj. Valami magyarosított „Peleskei 
Fanny“ — . később “ — ez legalább nem szégyelte 
nevét — „Goldstein Nelly,“ végül valami ,K asz- 
szony- — ennek nevét nem is merte kiírni, — 
a férjétől félt ? . . . Kíván még valamit ? Meri ta
gadni a csalfaságát ?

Pali: Nem tudom megérteni, hogy mikép 
vádolhat ily képtelenségekkel. A papiroson látszik, 
hogy ezt a verstöredéket régen Írtam, egy mű
vésznő visszavonulásakor. Hiszen tudod . . .

Irén : Semmi tegezés.
Pali : . . . néha Írogattam egyik-másik lapba. 

„A színház- és a többi regények cimei, a ponto
zás nem rejteget titkot, hanem jelzi, melyik cím
hez tartozik a szám : könyvtári számok nem pedig 
titkos hetük ; a „V. d.“ vasárnap délutánt, a „H.- 
hétfőt, a „K“ keddet, az „Sz.- szerdát jelent . . .

Irén : No de ilyet, — hát a hét napjára fel
osztotta őket ? Hogy mikor tegye náluk .tiszteletét4?

Pali: (utánozza) .No de ilyet ?“ Hagy végig 
beszélnem legalább.

Irén : Tudom, hogy ért ahhoz.
Pali : Láthatod — bocsánat — láthatta nálam 

azt a naplót, melybe nővérem fellépéseit jegyez 
tem ; nos tehát azok a darabok és szerepeinek no- 
vei : Hoffman meséi, Peleskei nótárius, Goldstein 
Számi és nem .K,“ hanem .X. asszony-, csak 
rosszul látta a betűt. Vagyis azon a papíron hosszú 
időn át felirtam a p.llanatnyi gondolatot, a meg 
őrzésre szánt adatokat.

Irén: (megkönnyebülten fölsóhajt) Ah! !Tud- 
tam, hogy kimagyarázza magát, mint az ügyvéd, 
a legnagyobb bűnöst is megmentené.

Pali : Érti most már ? Mi az Ítélete ?
Irén : Felmentés ! (Boldogan akar Pálra bo

rulni.)
Pali : Ohó, ne oly gyorsan. Megsértett. A 

zöldszemü szörnyoteg, a féltékenység folyton elle
nem uszítja, mindenáron bűnösnek akar bélyegezni. 
Ha házassággal összekötnénk egymást, boldogtalan 
enne egész életünk. Azért hát váljunk el még 
most, inig nem késő.

Irén : Pali, összetöröd a szivemet ily beszéd
del. (Térdre esik.) Igaz, a gyanakvás az egyszerű 
papirosból alávaló bűnt inagyaráztatott ki, de hál 
féltékenységem csak nagy szerelmem mérhetetlen 
ségét mutatja . . .

Pali : Es én mindinkább észrevoszem, hogy 
ön, kisasszony . . ,

Irén : (Könyörögve.) Csak tegezzél továobra 
is . . .

Pali: (Hangsúlyozza az önözést.) . . . hogy 
ön kisasszony látni akarja, miként bűneim alatt 
megtörve bocsánatot és szerelmet könyörögjek. Íme, 
ön éppen az ellenkezőjét érte el. Most én tehetném 
azt, amire úgy vágyott; teszem is: megbocsájtok.

Irén : (Felugrik. Pali nyakába borul.) Nem 
mondhatok mást, minthogy végtelenül szeretlek ! 
(Hosszú ölelés és bocsánatot adó csók.) A zöld 
szemű szörnyeteget pedig örökre — száműzöm. 
(Ismét összecsókolódznak.)

(Függöny.)

Felelőt szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Főműnk étára: Dr. Kellner Mihály. 
Kiadóhivatal! művezető: Lándai JÓSSOf.

* Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la 
púnk mindazon olvasóit, kik még az előfizetést 
meg nem újították, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlítették, hogy úgy az előfizetés megújítását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szíves
kedjenek. A n Felső-Zemplén*  kiadóhivatala.

Hirdetések, 
feldarabolt tűzifa 

ioo kilogrammonként 1 kor. 50 fillér.
Egy fél öl hasábfa házhoz szállítva 11 kor.

ROSENWASSER és BREUER
Nagy-Mihály, Kossuth Lajos utca 44. sz.
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Árverési hirdetményi kivonat.

A mgymihólyi kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Babinc>ák Jánosné 
szül. Paulik Aaoa végrehajtatónak Paulik János 
végrehajtást szenvedett elleni 412 korona tőke
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyéb-n a 
saujbviyt kir törvényszék, a nagymihályi kir. 
járásbirófiág lerüktéu lév • a Szálúk községben 
fekvő a szalóki 67-ik izátuu tjkvben A. 1 1 — 17. 
t. s». a 98 171. 246. 315. 322. 444. 462. 563. 
626. 643. 702. 813. 870. 953. 1076. 1086. 920. 
hr. szám alatt felvett és B 9.sorsz. alatt l‘au ik 
János kinek ueje Pilinszky 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 nyíl 
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

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

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

Garbinazky. kir. aljbiró.

■ ' 11 1
1 *

„Spire“ varrógépek.

Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
= leintsük első sorban. == 
A „Splre^-íéie varrógépek úgy minőség, mint 
ár tekintetében is az első helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben <5 évi teljes

jótállást vállalok. -
A ,,SPIRE varrógép a divatos mü-

■ hímzésre is hazsnálható. -
Raktárak: 

S.-A.-Ujhely, Un ff vár, Homonna, 
NAGY-MIHÁLY, Kossuth Lajos-utoza 

(Strönipl szálló mellett.)
Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, W. W. és balkaru varrógépek, 

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

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

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

egészsége, magának beszerezni a legújabban javi 
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummiservkötöt beszerezni. A gunimi 
sérvkötő Pollitzer találmánya s a l< gliires. bb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. rt 
nem szorítja a testet, ejjel nappal hordható s a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

egyoldalú 7-től io.
(II lll * 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 :

POLLITZER MÓR és FIA 
r«ás>. kir. axab. ki-taxerésaek. 

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

Goldstein Adolf
épület- és diszmű-bádogos

lámpa, üveg és porczellán kereskedése 
NAGY-MIHÁLYON.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 

asztali- és függő-lámpákban, 
kave-. likőr-, sör- és evő készletekben, 

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

úgyszintén teljes konyhafelszerelésekben.

Bor eladás.
Saját termésű boraimat következő áron adom:

Asztali bor ______
Rácz ürmös _ ____
Csemege ó bor
Muskotály
Asszú tokaji üvegben
5 puttonyos asszú i betegeknek alkalmas )

WIDDER
Nagy-Mihály, Sulyovszky-féle ház.
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X 
I 
X Schicht-szappan

VÉDJEGYEK:

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

vagy „Kulos“

f;

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a »SCHICHT< névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

könyvnyomdájában.


