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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
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szerkesztőség:
Hnta ■ lap axallemi ré.zét illető miii.lxn 

közlemény intézetni.:
Kossuth Lajos-utoza. 34. szám.

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

z. . Effyes ára 20 fii.___

Kéziratok nem adatnak viasza.
HérmentetUn levelek nem fogadtatnak el.

Nyllt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova aa előfizetések, hirdetési ás nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landesman B könyvnyomdája.

Az aesthetikai nevelés.
Az embernek neveltetnie kell. E ne

velést megkezdik szüléink, folytatják már 
a gyermekszobában testvéreink, dajkáink, 
pajtásaink, az iskolában tanítóink, az élet
ben felebarátaink, jóakaróink és ellensége
ink, vagyis neveltetünk a sírig.

De a szülőkön kívül főleg az iskola 
van hivatva nevelt*: bennünket.

Mi a nevelés célja ?
Az uralkodó eszme szerint vezetni 

bennünket, az uralkodó érzést, gondolko
zást vésni lelkűnkbe. A hogy a szépet, a 
jót és igazat, mint eszményeket elérni 
akarja az emberiség, úgy vezetni bennün
ket a haladás utján.

Csakhogy e három eszme értelme fo
kozatosan módosul. Ideális időkben egye
sülve tudjuk felfogni és megtéríteni ókét. 
Ilyenkor a bölcsészek és más gondolkodók 
a három eszme egységét, közel rokonsá
gát hirdetik.

A mi az aesthetikai nevelést illeti, ez 
is módosul az uralkodó eszme változása 
szerint. Ideális időben csak oly képeket, 
szobrokat szabad megnézni, csak afféle 
költői olvasmányokat szabad az ifjú ke
zébe adni, melyek nem sértik szemérmét, 
melyekben a tekintély képviselői tisztes sze
repet viselnek, melyekben az individium 
feláldozza magát az egészért, melyekben a 
formai háttérbe szorul.

A realizmus alkonyán rendesen még 
sokan csüggnek az aesthetikai képzésen. A 
XVIII. század utolsó tizedében, a mienk
hez hasonló időben Schillert is foglalkoz

tatta ez a képzés, csakhogy az ideálizmus 
hatása alatt az erkölcsiséget tette az aes
thetikai nevelés czéljául, épp úgy, mint 
most igen sokan. Ezt azonban nehéz elérni, 
mig reális időkben könnyű, mert akkor a 
morál nem egyéb, mint altruizmus, feleba
ráti szeretet. Ilyenkor természeti az aesthe
tikai nevelés eszköze, természeti és reális 
a cél. Uralkodik a formatökély, az ifjúság 
nevelése is megelégszik az elegáns ügyes 
formával, csinos kerekded előadással, he
lyes magatartással, simább választékosabb 
megjelenéssel. A haldokló realizmus idején 
igen sokunk keblében az aesthetikai em
bert tartjuk minden emberi összegező fo
galmának, az erkölcsi és érzéki egységé
nek. Az aesthetikai lesz az általános emberi 
képzés, mely felöleli, áthatja az erkölcsit 
és tudományost. Csak az a baj, hogy már 
akkor igen sokan hangoztatják, hogy az 
aesthetikának a formával, az alakkai van 
leginkább dolga. Az alak pedig nem egyéb, 
mint az eladás, a stil, a magatartás, a 
forma, melynek az ébredő idealizmus ke
vés becset tulajdonit, némelyek többé-ke- 
vésbbé elhanyagolják, annál inkább, mert 
az emberiség megunta a léhaságot, az üres 
formát, az érzékiséget s keresi az eszmeit, 
erkölcsit, az ideálistikus igazat, az egész 
szempontjából felfogott jót.

Ebből magyarázhatni, hogy most a 
tanárok és a szülők, a gondolkodók és a 
nagyközönség körében számos aggódó és 
elitélő nyilatkozatot hallani az ifjúság egy
oldalú aesthetikai nevelése, különösen az 
olvasmányok érzékisége és főleg a képtá
rak, tárlatok látogatása ellen. A szemérem, 
az erkölcs, az ébredő ideális gondolkodás 

tiltakozik az ellen, hogy fiainkat, leánya
inkat a tanárok vezessék az érzékiség szem
lélésére és a reális aesthetikai alaposságá
val részletezzék testünk eltakart részeinek 
helyes vagy helytelen kivételét. Tudjuk, 
mily kiváló helyet foglalnak el a múze
umokban. képtárak és tárlatokban a mez
telen alakok, erősen érzéki jelenetek : azért 
nem csoda, hogy sokan aggasztónak talál
ják az ifjúságnak a serdülés kamasz évei
ben ily tárlatokba vezetését. Szerintük nap
jainkban nem annyira az aesthetikai, mint 
valláserkölcsi képzésre kellene fordítani a 
házi és iskolai nevelés figyelmét. Az egész 
társadalom, nemcsak a külföldön, hanem 
nálunk is fel van háborodva a romlottság, 
a sok csalás, hamisítás, az erkölcstelen és 
érzéki szabadosság, a szerelmi tragédiák, 
a sok öngyilkosság és őrültség miatt, min
denfelé sürgetik az erény és becsület vissza
tértét, az ifjúság keblében való fölébresz
tését.

Mindamellett még többen hangoztat
ják, hogy az aesthetikai képzés által nem 
csupán a szép érzést, a szép iránti lelke
sedést fogják az ifjúságban fölkelteni, ha
nem erkölcsét is megnemesiti, csak vi
gyázzunk, hogy ne kerüljenek érzéki izgató 
képek az ifjúság kezébe, hanem oly reme
kek. melyek fönséges, magasztos jelenete
ket. nagy történeti alakokat, hazafias hősi 
tetteket ábrázolnak, vagy az ártatlan ter
mészet idilli képeit rajzolják le.

Különben is az idealizmus napjaiban 
nem annyira az értelemre, mint az érzés, 
a kedély kiművelésére, a vallás és erkölcs 
felé irányításaira törekszünk. Annakidején 
Schiller is mondotta: .Nem az észben rej-

1907. december 10-iki vár
megyei tisztujitás után.

Újra megválasztott 
Tisztviselőinket

Hadd éltetem én is. 
Hiszen némelyiket.

Nem ! nem ! mindnyájukat 
Mint játszó gyermeket

Ösmertem és látom 
Az ő életüket . . .

Magam élek már csak 
Zemplén vármegyében.

Ki negyvennyolez előtt 
llv eseményekben.

Mint a „tisztujitás" 
És „szegény legények 

Társulata** — részt vett, — 
— Akár merre nézek ! . . .

Idősb Horváth Józset, 
Matolay Etel,

Élnek azon korból 
De hát! cn ezekkel

Nem bizonyíthatok. 
Mert ők távol laktak

Akkor, mind a mellett 
Ók sokat tudhatnak

Arról, hogy e megye. 
A szomszéd megyékre.

Abauj, Ung s egész 
Nagy felső vidékre

Befolyást gyakorolt. 
És ha segélyt kértek.

A Zempléni nemes 
Helyt állott ö értek . . .

Az Andrássv grófok 
És gróf Vay Károly

Voltak vezéreink.
Meg Kazinczy Gábor.

Zemplén megye I Ujhely ! 
Álljunk meg egy szóra . . .

Nagyobb hálátlanság, 
Lelketek nem nyomja,

Mint Kazinczy Gábor 
Rideg mellőzése ! . . .

A ki — s ezt én mondom. 
Örök dicsősége

Zemplén vármegyének,
Hogy itt élt köztelek,

Kinél nagyobb szónok 
Még ma sem született

Nagy Magyarországon ! . . .
S mily költői alak ?! . . .

A ki mikor beszelt
Mennyekbe ragadtak

Szép gondolatai !
— Ilyet most nem látok ! - 

Ösmertem s ösmerem
Én Magyarországot,

Vezér-szónokait 
Mindnyáját ösmerem.

De öt - mint szónokot 
Élibök helyezem . . .

Hogy ha más nemzetnek, 
Ha más vármegyének

Volna ily nagy fia . . .
A tömjénezésnek

Vég' hossza nem lenne . . . 
De ti nem szónoknak.

Költőnek, honfinak. 
Csak pénzbálványoknak

Gondoltok emelni
Örök emlékeket . . .

Nem törődve azzal.
Hogy a Hon elveszett

Ha Kazinczy Gábor
Többé nem születik. 

E Hont az osztrákok
S tőzsérek elnyelik !

E Kazinczy irta
A tisztujitásra

Nyolczszáz negyvenhétben, — 
— Úgy aratás tájba', —

„No ti urak ! a nagy diófáig !
Elég volt már a jóból idáig !.. 

Megmutatjuk, hogy szavunk 
[nem mese . .

Ej! haj! hulljon a férgese!"

Tisztujitás előtt
A fáklyás menetnek 

Ö volt a szónoka,
Más nem is lehetett, —

És mikor a megye
Megállóit hallgatag.

Az administrátor
Ablakai alatt,

Igy beszélt : „Méltóság !
A pecsovics ember. 

Miként a pulyka-fej
Itt senkinek sem kell,

Mert azt sem megfőzve,
Sem sülve, sem nyersen 

Nem veszi be gyomrunk . . .
Es a nemes ember

A pecsovicsoktól
Irtózik s most látva

Méltóságodat itt
Megyénk ablakába.

Felkiállt, hogy : „szavunk 
És czélunk nem mese.

Megmutatjuk holnap ! . . .
Hulljon a férgese !**...

Siskovics és Pécsy*)
Tudták azt legjobban. 

Milyen lélek lakott
Kazinczy Gáborban ?! . . .

Tudta Petőfi is ; —
— Negyvenhatban itt járt, 

Kazincynál lakott
És két éjjel ott hált, —

De hatvan év alatt
Egy emléktáblácska 

Sem jutott Kazinczynk 
Régi kis házára . . .

Most már az uj házra 
Csak ily jelt tűzhettek :

„E nagy ház megölte. 
Kis ház ! emlékedet !**...

Volna Kazinczynak 
Sok szép más esete,

A mely méltó lenne 
Megörökitésre,

De hát arról máskor, — — 
Most csak annyit mondok: 

„Éljenek azok a
Derék jó magyarok,

Kiket megválasztott 
Zemplén bizottsága!

Éljen Dókus Gyula 
Megyénk alispánja !**

id. Bajusz József.

*) Slskovics József és gróf Pécsy 
(-Immánuel. Zemplén vármegye adiülnls- 
trátorai voltak, egymásután.

Lapunk m»í száma 4 oldalra törjed.



lik az oka, hogy niég mindig barbárok 
vagyunk, hanem a kedélyben. Érző tehet
ségünk kiművelése sürgető szüksége az 
időnek s e művelődés eszköze a szépmü- 
vészet. Korának gyermeke ugyan a mű
vész, de jaj neki, ha egyúttal növendéke 
is. Valamely jótékony istenség korán tépje 
le anyjának kebléről, egy jobb kor tejével 
táplálja és hagyja a távoli görög ég alatt 
fölserdülni. Ha férfi lett belőle, mint ide
gen térjen vissza századába, nem hogy 
örüljenek neki, hanem hogy rettenetes tisz
títást végezzen, mint Agamemnon fia”. Ez 
utóbbival fejezi ki a német költő az ide
alizmus azon törekvését, hogy megkívánja 
nemesíteni, a népiesből, a köznapiból a 
közönségesből kiemelni a művészetet.

Előfizetési felhívás.
A „Felső-Zemplén” XIII. évfolyamára ezennel 

előfizetést hirdetünk.
Előfizetési dij a régi: egész évre 8 korona, 

félévre 4 korona, negyedévre 2 korona.
Azon t. olvasók, kik egyszerre fizetnek elő 

egész évre, egy díszesen kiállított előjegyzési nap
tárt kapnak ajándékul

A .Felső-Zemplén' kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Személyi hir. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter megbízta dr. Mázy Engelbert kassai 
tankerületi főigazgatót a szatmárnémeti-i és mára- 
marosszigeti ref. és az eperjesi ág. hitv. ev. fő- 
gymnasiumok meglátogatásával. — Itt említjük 
meg, hogy a városunkban létesítendő 8 osztályú 
állami főgymnasium tárgyában Dr. Mázy Engel- 
bert tanker. főigazgató e napokban ide érkezik, 
hogy a város által kijelölt telket megszemlélje.

— Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter 
mezölaborczi járási m. kir. állatorvossá Koch Béla 
községi állatorvost nevezte ki.

Kirendelés. Az iga2ságűgyminiszter a 
sátoraljaújhelyi kir. járásbírósághoz Harsányi 
Gyula sátoraljaújhelyi kir. törvényszéki albirót ren
delte ki.

Nagylelkű adomány. Sulyovszky István 
kir. tanácsos, urad, igazgató Andrássy Dénes gróf 
megbízásából 2000 koronát küldött az „Az LJjság“ 
szerkesztőjének, hogy azt tetszés szerinti arányban, 
legjobb belátása szerint az ingyen kenyér, ingyen

TARCZ A.
A titkár.

— Monolóig. —
Nos, igen, én vagyok az az ember, akinek 

minden nap átlag huszszor-huszonkétszer szemébe 
mondják, hogy szamár. . . A legérdekesebb a do
logban. hogy nem is vagyok szamár. Becsüle
temre. . . Be is tudom bizonyítani. . . En ebben 
a tekintetben egész objektív ítélek. . . Fölteszem a 
kérdést : hát szamár az, aki minden kvalifikáció 
és protekciói nélkül tisztességes társadalmi állást 
tud magának teremteni ? Mert nekem nyolezszáz 
forint fizetésem van, s teljes ellátásom. . . Ismét
lem. ahogy itt látnak, én nem végeztem semmit. 
Abszolúte semmit. . . Az iskolában úgy buktam 
meg ahogy akartam. . . Az egyszerű, józan esze
met nem terheli semmi fölösleges tudás elmélet. 
Magunk közt szólva, én még ortográfiát sem tu
dok. . . Becsületemre !

És mégis azt monják, hogy én szamár va
gyok. . . Az emberek oly könnyelműen, oly lelki
ismeretlenül ítélnek. . . (Szünet). Néha órákig el
gondolkozom az én úgynevezett szamárságomon. 
Érdekel, izgat. . . Megállapítottam, hogy az én 
szamárságom semmiesetre sem biológiai eredetű. . . 
Őseim, mint minden tisztességes úriembernek az 
ősei, lehettek majmok, de semmiesetre sem sza
marak. . . Az én speciális szamárságom súlypontja 
külső körülményeikben keresendő. . . Titkár va
gyok. . . Ez az. . . (Sóhajt). Az élet tele van tit
kokkal és titkárokkal. . . A titkokat nem lehet 
megfejteni, de a titkárokat össze lehet szamarazni. 
Ez az én esetem.

Gróf Repedessy Feodor titkára vagyok. Úgy
nevezett magántitkára. Ez a legtitokzatosabb tit
kári állás. Titkosabb, mint a női szív mélyén 
szunnyadó) szenvedély, titkosabb, mint az élet végső 
célja, s legalább is oly titkos, mint a halk lomb
suttogás. midőn a nyári éj sötét palástja stb. . . .

I tej és esetleg a melegedő szobák költségeire ki- 
oszsza. Ezen adományból a nevezett lap szerkesz
tősége 1000 koronát az ingyen kenyér, <MX> koro
nát az ingyen tej és 400 koronát a melegedő szo
bák intézményének juttatott.

A nő egy let táncestélye. A f. hó 11-én 
szombat este megtartandó nőegyleti bál iránt a 
legnagyobb érdeklődés nyilvánul meg, a jobb he
lyek már nagyobbára elő vannak jegyezve.

Uj megyebizottsági tag. Az 1907. évi 
december hó 30-án megtartott megyebizottsági 
tagsági póhálasztáson, melyről annak idején már 
említést tettünk, a nagymihályi járáshoz tartozó 
Abara községében Thuránszky László szalóki föld
birtokos választatott meg.

Farsang. Az idei farsang, előrelátható
lag legsikerültebb mulatsága lesz azon táncestély, 
melyet városunk szine-java rendez műkedvelői 
előadással egybekötve f. hó 25-én az „Aranybika” 
szálloda nagytermében. Színre kerül: „Megy a 
kérő," „Jön a kérő" egyenként egy-egy felvonás
ból álló vígjáték. A hölgyszereplők városunk szé
pei közül kerülnek ki, s a szerep-betanulások már 
javában folynak. — Ugyancsak műkedvelői elő
adással egybekötött táncmulatság lesz február 8-án 
az „Aranybika” szálloda nagytermében, a melyet 
a nagymihályi önk. tűzoltó-egyesület rendez s a 
melyre nézve az előkészületek szintén folyamatban 
vannak. Színre kerül: „Az elefánt” és „A zsarnok" 
egy-egy felvonásos vígjáték. — Ezt fogja követni 
az ipartestület bálja, mely február 22-én lesz meg
tartva. A mulatságok sorozatát március 1-én egy 
álarcos-bál fogja berekeszteni.

Eljegyzések. Zombory Géza szolgabiró 
december hó 31-én váltott jegyet Eizelt Vince 
leleszi prépostsági számtartó leányával Iczukával.

Herskovics Hermán helybeli lakos f. hó 
5-én eljegyezte l’azdicson Rosenthal Rézka kis
asszonyt.

Választás Szobráncon. December 30-án 
egy megyebizottsági tagságra volt választás Szob
ráncon, melyen Kende Mihály volt o. gy. kép
viselő választatott meg. Ugyanott december 31-én 
segédjegyzővé Halasi Lajost választották meg.

Utblztosok szervezkedése. Az ország 
utbiztosai és utmesterei f. hó 5-én vasárnap Te
mesváron nagy gyűlést tartottak, melynek napi
rendjén az uthiztosok és utmesterek anyagi hely
zetének javítására irányult) mozgalom szervezése 
volt. Megalakitották az Országos Utmesteri Szö
vetséget s elhatározták, hogy február havában 
küldöttségileg tisztelegnek Andrássy Gyula gróf

Négy év óta vagyok titkára a grófnak, de 
még titkot nem bízott rám. Azt hiszem nincs is 
titka. Ez az ember még a feleségét sem csalja 
meg. . . Becsületemre ! Nem mintha nem volna 
hajlandósága rá. de fukar, iszonyúan fukar, min
den garast a fogához ver. . . Teringettét, én az <> 
helyzetében. . . Miket tudnék én az ö pénzével 
művelni a hódítás terén. . . Micsoda rekordokat. 
És ő mondja, hogy én vagyok a szamár. . . Iga
zán nevetséges !

Emlékszem az első esetre. Szép kis eset volt. 
A gróf tajtékzó) dühvei rontott hozzám. . . Azt 
hittem egy benzines motor tévedt a szobámba. . . 
Úgy gesztikulált, mint egy megsebzett gorilla.

— Titkár ur. — kiáltotta. — azzal az asz- 
szonnyal nem lehet kitartani. E-ti, nem lehet. 
Csak az imént, ebben a percben etruszk vázákat 
vagdosott a fejemhez. ()n tudja, hogy mi egy et
ruszk váza. . .

— Igen — mondottam, már féltem, hogy 
megckzaminál, s belesülök.

De ő folytatta:
Még ma keres egy ügyvédet, de olyat, 

aki speciálista válópörökben. Fixálok, mert ami 
sok, az sok. Nekem nincsenek fölösleges etruszk 
vázáim.

Alig kötöttem meg a nyakkendőmet, amikor 
a grófné hivatott. A grófné elhízott, vérmes asz- 
szony, dupla tokával. De a temperamentuma nyu
godt. s a hangja cérnavékony.

— Titkár ur, egy fogas ügyvédre van szük
ségem. olyanra, aki a válópörökhöz ért. Elválok 
a gróftól. Utálom azt az embert. . . Már az sem 
okoz igazi gyönyört, ha valamit a fejéhez vágok. 
Uram szerezzen estig egy jó ügyvédet.

Megebédeltem és mentem. I lóvá ? A kávé
házba. Ott a címtárból kiirtani két ügyvédnek a 
címét, és karambolázni kezdtem. Este hatkor li
hegve rontottam be a gróf dolgozói szobájába.

A libegőssel jelezni akartam, hogy mennyit' 
lót ottani. Ez olyan apró cselfogás. Azt hiszem, 

belügyminiszternél s sanyarú helyzetüket egy me
morandumban fogják kifejteni. Ezután megalaki
tották a tisztikart, melynek során Lászlőffy László) 
nagymihályi utbiztos alelnöknek választatott .meg.

Cabaret-előadás a József főherczeg 
Szanatórium egyesület javára. Mint értesülünk 
február havában a József főherceg szanatórium 
egyesület javára városunkban cabaret-estély lesz, 
melyen a fővárosi Modern-Cabaret-Szinház tagjai 
fognak közreműködni. Bővebbet jövő számunkban.

Mozi Nagymihályban. Sátoraljaújhely
ben e napokban alakult egy állandó) jellegű mozgó
fénykép színház. Az uj mozi a vármegyében tervbe 
vett kirándulásai közül elsőnek Nagymihályt ke
resi fel és vasárnap este 8 órakor az „Aranybika" 
szálló nagytermében be is mutatkozik közönsé
günknek. Színes, érdekfeszitő felvételekkel tarkitott 
műsora a legújabb mozi-produkciók közül kerül 
ki, tanulságos mivolta mellett folyton-folyvást szó
rakoztató. A képek technikai előállitása a lehető
ségig tökéletes, nem mos el a fölvételekből egyet
len árnyalatot sem. Valószínűnek tartjuk, hogy a 
közönség nagy számmal keresi fel majd az uj 
mozit, melynek helyárai mai számunkban közölt 
hirdetésben olvashatók.

Nagy idők tanúja. Léderman Adó f 
1848 49-es honvéd tizedes, aki több ütközetben 
vett részt, s aki a szabadságharc lezajlása után 
Varannón szabómester lett s mintegy 40 éven át 
városi hites elöljáró) volt, 1907. december 30-án 
84 éves korában Varannón végelgyengülésben el
hunyt. A derék polgártárs temetésén az állami 
és közig, tisztviselők és nagy közönség rótta le 
az öreg honvéd iránti kegyeletét.

Megfagyott ember. A Nézpest község 
határában, a községtől alig 50 méternyi távolság
ban f. hó) 3-án egy ismeretlen embert megfagyva 
találtak. Kiléte megállapítható nem volt, csupán 
annyit derített ki a vizsgálat, <>gy körülbelül 60 
éves izraelita kéregető volt a szerencsétlen.

Pályázat templomrenovációra. A hegyii 
róm. kath. templom renoválási munkálataira 4041 
korona összeggel hirdet pályázatot a sátoraljaúj
helyi kir. államépitészeti hivatal. Határidő 1908. 
február 6-án d. e. 10 óra, amikor a versenytár
gyalás is meg fog tartatni. Bánatpénz az ajánlati

Kivándorlásra csábitó nyomtatványok. 
A kassai törvényszék mint büntető bíróság 
elrendelte a „Norddeutscher Llyod" brémei cég 
által küldött kivándorlásra csábitó) hirdetmények 
és hajójegynyomtatványok elkobzását és megsem- 

minden titkár használja. . . Nos. képzelhetik, hogy 
elállt szemem-szám. . . A grófné ott ült a gróf 
mellett. Cirógatta. . .

Ah ! — kiáltottam, de ezt a kiáltást el
nyelte a gróf hangjának csatazaja.

Menjen, maga szamár. . . Nem hivattam.
En vagyok a szamár. . . Tetszik érteni, én. . . 

Azt hiszem, kettőnk között kedves gróf ur. . .
Különben a gróf másnap magyarázatot adott.
- Tudja, nem akarok ekszperinientálni. Az 

olyasmi újabb kiadásokkal jár. . . A grófnő nem 
szép, nem kedves, de bizonyos takarékossági te
kintetek. . .

Ilyen ember a gróf. . . És ez az ember sza- 
maraz össze engem naponta átlag huszszor-hu
szonkétszer ! Most már föl se veszem. Tudom, 
hogy hozzátartozik az álláshoz, mint a kardbojt 
a katonához. . . Lenyelem. . . Nem a kardbojtot, 
hanem a szamarat. Nincs arról senkinek fogalma, 
hogyan megtanultam én nyelni.

A legnagyobb gorombaságokat úgy nyelem 
le, mint a czápa a verebet. A titkárság tulajdon
képpen nem más, mint a nyelés művészete.

Éppen ma reggel tapasztaltam magamon. A 
gróf benyit a könyvtári szobába. . . engem ke
res. . . nem vette észre, hogy a fülkében állok. 
Dühösön kiáltja.

Hol van az a szamár ?
En a legnagyobb flegmával megszólalok :

Itt vagyok gróf ur.
Ah, jó) reggelt!

Mintha semmisem történt volna. Ez a nye
lés művészete. Hám, hám. . .

A két grófi sarjadékról még nem is szóltam.
A grófnak ugyanis van egy fia és egy leánya. 

Érdekes pár, mutogatni lehetni őket. A fiatal gróf 
az Arisztid, messzebb esett az almafától, mint 
Makó) Jerikótól. Könnyelmű, pazarló, aki minden 
reggel azzal a nyájas kérdéssel állít be hozzám, 
hogy hogy lehetne az öregtől valamit putnpolni ? 



misitését. Ennek következtében a kereskedelem
ügyi miniszter utasította a posta- és táviróhivata- 
lokat, hogy a szóban forgó nyomtatványok netán 
postán szállított példányait ne szállítsák és ne 
kézbesítsék, hanem az illetékes kir. ügyészségek
hez küldjék be. Jó lesz Zemplénvármegyéhen is 
figyelemmel lenni az illetékes hatóságoknak ezekre 
a paskvilhisokra.

Esküvő. Grün Hermán nagyszelmenczi 
lakos f. évi január hó 19-én esküszik örök hűsé
get Jakobovits Rózsika kisasszonynak Sátoralja
újhelyben.

A Széchenyf-Vanderbilt nász. A kö
vetkező meghívót vettük :

Sárvári felsővidéki Széchenyi hnréné grófpé, 
született Sztáray-Szirmay Alexandra cs. és kir. 
csillagkeresztes és palotahölgy, néhai Széchenyi 
Imre gróf cs. és kir. kamarás, in. kir.' föasztal- 
nokmester, v. b. t. tanácsos, az aranygyapjas-rend 
lovagja, a Szent István- és Lipót-rendek nagy
keresztese stb., stb., volt berlini nagykövetnek 
özvegye, örömmel jelenti fiának, Széchenyi 
László gróf, cs. és kir. kamarás, a Nádasdy gróf 
nevét viselő 9-ik huszárezredbeli tartalékos had
nagy, a főrendiház örökös tagjának, Vanderbilt 
Gladys kisasszonynyal, néhai Vanderbilt Korné- 
liusz és özvegye, született Bwynne Alice urhölgy 
leányával történendő házassági egybekelését. Az 
egyházi esketés 1908. évi január hó 28-án New- 
yorkban lesz (1. West, 57. Street.) Őrmező, 1908. 
január hónapban.

— Kedvezmény a trafikusoknak. Wekerle 
Sándor miniszterelnök, mint pénzügyminiszter a 
bélyegárusoknak a bélyegjegyek és bélyeges kincs
tári váltóürlapok darusításáért járó 1 és fél szá
zalékos jutalékot újév napjától kezdve két száza
lékra emelte fel s már 1908. január 1-től teljesí
tett megrendeléseknél ezt a magasabb eladási 
jutalékot veszik számításba.

Értesítés. A tiszai ág. hitv. evang. egy
házkerület eperjesi Collegiu mának jogakadémiá
ján az 1907 1908. tanév II. felére a beiratások
1908. január 8-ikától 19-ikéig eszközlendök ; az 
előadások január 23-ikán veszik kezdetüket. Utó
lagos felvételnek január 20 22. napjain dékáni-, 
azután pedig tanári-kari engedélyivel lehet helye. 
A kik jogi tanulmányaikat csak most fogják kez
deni, azok az érettségi bizonyítványt, a kik pedig 
az egyetemekről vagy más jogakadémiákról lép
nek át, azok csupán eddigi leckekönyvüket tar
toznak a beiratkozásnál felmutatni. A félévi tan
díj 50 kor. Evangélikus lelkészek, tanárok és ta

Ha nem tudok valamit kieszelni, leszamaraz, s 
egy operettmelódiát dúdolva a mamát zsarolja 
meg.

Különben nem érdemes róla beszélni. Há
látlan, perfid jellem. . . Egyszer egy kis lánynyal 
látott sétálni, akinek sokat udvaroltam. Gyönyörű 
Írása van, tudniillik gépirónő. Arisztid gróf tuda
kolni kezdte tőlem, hogy ki az a bájos teremtés ?

Gróf ur, — mondottam, — a menyasz- 
szonyom. . .

Gratulálok, annál jobb.
Kicsiklandozta tőlem, hogy mi a neve s 

hogy hol lakik. Éli gyanútlanul átadtam neki az 
adreszt, s másnap már vele láttam kocsikázni. . . 
Hát nem alávalóság ez ? De ez még semmi. . . 
Én szemrehányást teszek neki, hogy menyasszo
nyomnak oly feltűnően udvarol. . .

— Ne busoljon, mondotta. csak ad
dig teszem, mig el nem veszi, aztán szerényen 
félreállok.

Gyönyörű erkölcs. . . Szerencse, hogy az a 
leány nem a menyasszonyom s hogy nekem ki
sebb gondom is nagyobb, minthogy elvegyem.

A grófkisasszony Natália is jól vau megszer
kesztve. A mamája rajta kapta, hogy egy teno
ristával s egy cigány prímással levelez. Amikor a 
grófnő szigorúan megfedette, a kisasszony hango
san kacagott.

— De mama, én utálom ezt a két urat. 
Olyan gyalázatos parfümöt használnak. . .

— Hát akkor miért levelezel velük?
— Divatból. Mert annyira divatba jött.a 

meszalliánsz. . .
A mama beérte ezzel a magyarázattal, de 

vájjon a tenorista és a cigányprímás beérte-e 
volna vele ? Nem tudom. . .

Engem egyszer furcsán megtréfált. Roppant 
szende arccal megszólít, s azt kérdi :

- Titkár ur. igaz, hogy Zola olyan regé
nyeket is irt, amelyeket fiatal leányoknak szabad 
elolvasni. 

nítók fiai — tekintet nélkül vagyoni viszonyaikra 
minden további folyamodás nélkül a tandíj 

felét fizetik.
Legjobb prágai sonkák és husnemüek 

a legjutánvosabb árak mellett M. Velleminskinél 
Prágában kaphatók, a ki árjegyjéket kívánatra 
bérmentve szívesen küld.

10 koronát takarít meg mindenki, 
aki öltönyeit Reich Adolf férfi-szabónál 
Nagyniihálvon készítteti. Mérték után leg
nagyobb választék hazai és külföldi valódi 
gyapjúszövetekben. Legújabb divatu szabás.

Minden nap friss vaj kapható Qyu- 
rötsik Testvéreknél Sulyovszky-utcza.

KxarkanKtő Dr. Kállai Jozaaf.
Kím.í ’.hivMiali iiuiv.-z.tő Linda! József.

NYILT-TER.
vE/.en rovet alatt közlőitekért nem vall.il a •zerk.

M. év végén,
50 éves pályafutását fejezte be a legjobb magyar 
éldap, az

»Ü S 1 Ö K Ö S.«
Ebből az alkalomból az Üstökös kiadóhiva

tala azt a kedvezményt nyújtja olvasóinak, (nyil
vános helyiségek kivételével! hogy egy negyed 
évre (3 kor. helyett) 2 koronáért, egy fél évre (fi 
kor. helyett) 4 koronáért, egy egész évre (12 kor. 
helyett) 8 koronáért rendelhetik meg az Üstököst.

Utalványtim: .Üstökös" Budapest.
Az Üstökösnek állandó rejtvényrovata van. 

Minden megfejtő kivétel nélkül értékes 
jutalmat kap.

Az 50 éves jubileum alkalmából megjelenő 
ünnepi számot minden uj előfizető megkapja.

A Kossuth Lajos-utcán lévő Miskovits 
Béla féle házban, a jelenleg Berkovics A. 
Lipót rőföskercskedő által bérelt 

bolthelyiség 
f. évi július hó l-étöl kiadó. Bővebbel 
a háztulajdonosnál.

Nem tudom, - válaszoltam némi zavar
ral. — én csak azokat a regényeit olvastam, ame
lyeket nem szabad fiatal leányoknak olvasni.

— Nem tudna néhány címet felsorolni ?
— De igen : Nana, Germinal, Páris gyomra. 

Elég, köszönöm.
Miért kellettek ezek a címek ? — kér

deztem.
— Mindjárt meghozatom a kölcsönköny v- 

tárhól. . . Halta! De nagy szamár maga, kedves 
titkár ur.

Es ez is megy nap-nap után, óráról-órára. .. 
Szamár vagyok itt, szamár vagyok ott, szamár 
vagyok mindenütt. . . Jó, jó. tisztelt hölgyeim és 
uraim, csak legyek én szamár. . . Azért tudom én. 
hogy mit és mért teszek. . . Csak ne lenne ne
kem szükségem erre az állásra, majd megtudnák, 
hogy ki vagyok, mi vagyok !

(Szünet.)
Néha a végsőig elkeseredem. . . Elérzéke- 

nyiilés lepi meg a szivemet. . . Könnyek csillognak 
a szememben. . . Hát azért születtem én, hogy 
központi szamara legyek egy grófi családnak ? 
Ah, nem erről ábrándoztam én ifjúkoromban, ka
maszéveimben. .. Nekem is voltak nagy rátörő ál
maim. . . voltam büszke sas és jurtám a fellegek 
között. . . Álmodtam hermelinpalástról, s viseltem 
uraságoktól levetett szaloitkaliatokat. . . Azt hittem, 
hogy lóháton fogok vezetni büszke daliákat, hogy 
szerzek hirt. ragyogást. . . s mi lett belőle ? Á 
szamár cím és jelleg. . . (I'el s alá jár.) Borzasztó 
vérfagyasztó elgondolni, hogy nem tudnék meg
élni, ha nem szamaraztainam magamat össze
vissza. Igen, ebből élek, ebből eszem, iszom, ru- 
házkodom, ebből cigarettázom, ebből fizetem a 
mosónőm számláját, ebből küldök egy-egy sze
rény csokrot imadottamnak. . . Pedig tessék el
hinni. nekem van önérzetem. . . Becsületemre. . . 
Csak nem tud érvényesülni.

Azaz mégis. . . érvényesül, de titokban, alat
tomosan. .. Megbosszulom eltiprott önérzetemet.

i„ŰRANA”t
——— Magyar Tudományos —— 

mozgófénykép színház 
vasárnap, f. hó 12-én este 8 órakor kezdi 
meg elódásainak sorozalát az „Aranybika" 

szálloda nagytermében.

■■■■ 13 műsor szám.

Isii Itt még be nem mutatott 
érdekes látványosság. Imi

IIEI.YÁRAK: Számozott hely 1 korona.
II. hely 80 fillér. Karzat 40 fillér.

-A. terem fütve van.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. 

tudomására adni, hogy külföldi tanulmányutarnat 
befejezve Münchenből hazaérkeztem és készítek 
legművésziesebb kivitelben és jutányos árak mellett 

olaj-, aquarell- 
és 

pastell-képeket 
fénykép vagy természet után.

Továbbá elvállalok templomi, szent vagy 
freskó festészetet és régi képek restaurálását.

Egyben értesítem a helybeli intelligenciát, 
hogy egy

festészeti tanfolyamot 
ny itok kezdők és haladók részére olaj- és aquarell- 
festészetböl.
Beiratkozás díjtalan. — Tandíj egy óra 2 kor. 

Tisztelettel
ifj. Halász Gerson

festő.
Található : Halász-féle műteremben Kossuth 

Lajos-utca 4.

Bolonddá teszem őket, ahol lehet. . . Ez az én 
bosszúm. . . Nem nemes, de kényelmes. . . Küld
het engem a gróf tiz felé. . . én átmegyek a ká
véházba, t.1.-okkozom. . . Olyan ultimókat mondok 
be, hogy csak úgy ropog. . . Aztán este lihegve 
jövök haza, hörögve jelentem, hogy senkit sem 
találtam otthon. . . ügy hazudom, mint egy száz
esztendős kalandárium a jubileumi számban. . .

Es ez az egyetlen, ami elviselhetővé teszi 
az élete*. . . Azt hiszik, hogy én most itt vagyok ? 
Tévedés, a legvégzetesebb tévedés. . . Én most a 
fiatal gróffal automobilozom. . . Künn a vízto
ronynál. Az automobil vadul prüszköl, száguld. . . 
töff, töff. Azt hiszem, néhány embert el is gá
zolunk. . . ügy ked nekik, miért nem vigyáznak ! 
Ilahaha! (Két tenyérből tölcsért formál a szájá
hoz s halkan súgja.) Tudniillik, a fiatal gróf el
adta az automobilját, s nekem minden este tanús
kodni kell, hogy automobiloztunk. . .

Ilyen az élet, tudniillik a magántitkár élete. .. 
Ide sülyeszti le az embert az elbizakodott feudá
lis gőg. . . Szégyen, gyalázat! Hát ezért volt a for
radalom, ezért folyt a tengervér ! . .

Paszt. . . csak lassan, barátom, csak lassan. 
Ne ítélj, hogy ne ítéltessél. . . igen, igen, legyünk 
igazságosak... Ha én valamikor meggazdagszom, 
azzal kezdem, hogy délben selyem hálóköntösömbe 
leülök reggelizni, kezembe veszem az újságot. . . 
s becsöngetem a magántitkáromat. A titkár meg
jelenik, én (mutatja) kényelmesen hátradülök a 
zsöllében, s engedem a titkárt hajlongani. . . Az
tán leteszem az újságot s ráförmedek :

— Hallja maga olyan szamár. . .
(Hirtelen fölugrik.) Mi az? Az öreg gróf lép

teit hallom. . (Vállat von.) Jó, egyelőre ö fog en
gem összeszamarazni. . . A beosztástól függ min
den az életben. . ,

Lucián.

vall.il
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Daczára a porcellán és üvegáruk foly
tonos áremelkedésének ajánlom a inig a 
készlet tart 20° 0 árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 

kávé-, likőr-, sör- és evő- 
készletekben,..........

alpacca- « nikkel-árukban, 
asztali- és függő-lámpákban, 

majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben.

i Goldstein Adolf
üveg-, porcellán- és diszmüáru-üzlete Nagymihály (Saját ház).

'Xi t -xj »*xr r > :x xj 
*751 .xj •■xj f : rx -x:

Takarékpénztár minden családban.

-Takarékkosságra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.-
A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don összegyüjthetök, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

Edelstein és Társa
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK ••••••• 
Finom-posztó és gyapju-áru raktér Nagymihályon.

i

Ajánlja magát mindennemű 

polgári- katonai és papi 
= RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 

német divat szerint,

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben. 
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 írttól feljebb, "3MI 

Cfc Megrendelések a legrövidebb
V idő alatt pontosan eszközöltetnek,

1 • rx.TFtr. tx.’.-rx.'. rx-'ux-‘:rx- u\A|í*>K- - rx- ■ rx*an.• rx-•»rx-»ró rx. ;rx- . rx- ■■ rx-«ix. >rx> w;1,

j

i

t 
l
■ Földbirtokosok figyelmébe!

b

A FRANCK HENRIK FIAI-féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a mezőgaz-
í

dáknak a czikória gyökér termesztését is ajánlja a vetésforgóba bevenni.

A CZIKÓRIA
í (katáug gyökér cichorium inthybus)
/ £

mely ő zi szántást kíván, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti művelésnek szánt ?>

•; talajt még tél előtt előkészíttetni. A nyers anyag 11)08. évben méterinázsánként ’A

4 K 1( flll. árban 3'súlylevonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig ‘A
i. 3 K 70 fillérnyi ár mellett i'őkelerebes és Nagvmihályi állomáson vétetik át és

azonnal készpénzben kifizettetik.
Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság. /’:

í. ? V
í K: ssán, 1907. november 15-én.
7 A
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JK
I X- XJ«-»CX*> rx-1 rx-j rx-.- rx- x. -xi> > rx- rx- -x;»; íx-« rx»*. tx-*xj»• rx**>j«-xj» • rx-*xi • »rx-: ex*

&

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat44
— elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedií a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. —........ .

••••••••••••••••••••< 
I Raktáron tart dús válasz

tékban : érez- és fakopor
sókat. továbbá finom nik
kel koporsókat, minden
féle szemfedeleket, művi
rág-koszorúkat. szalago
kat, viasz- és szurok-fák
lyákat.

1

A gyászeset megtörténté
vel. a hozzátartozók bármi 
módon tett értesítésére, vi
dékre is a lehető legrövi
debb idő alatt az intézet 
megbízottja tisztéletét te- 
endi a rendelmény átvé
tele végett és gondoskodik 
annak pontos kiviteléről.

iakoporsók 1 frttól kezdve feljebb, érczknporaókat gyermekeknek 7 frttól feljebb, nagynak
— egy öl nagyxdyban 33 frttól egész 300 frtig. —

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat** elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 
■ ■ rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. ^ZZZZ=ZZZZZZ^^ZZZZ

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
Sürgönyeim: Tencretlsezésl "Vállalat ZSragynalliály-.

Nyom. Landesmau B. könyvnyomdájában.


