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Felső -Zemplén
POLITIKAI ES TÁRSADALMI HETILAP.

MHTDE1T OSETTÖ'HTÖKÖIT
SZERKESZTŐSÉG

H ta a lap szellemi részét illet.' min.Ion 
közlemény intézetni'* :

Kossuth Lajos-utcza 34. szám

RI.ÖUZHTFSI DÍJ : Egé„ 8 kor.
fél évre 4 kor negyed evre 2 kor.

Egye* szám ara 20 Hl.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bernien telién levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előtixetéaek. hirdetési és uyilttéi 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

A kormány és az adóreform.
. január 12.

Wekerle Sándor, ezúttal mint pénz- 
iigyininiszter, jónak vélte a kereskedői és 
iparos-köröknek az adójavaslattal szemben 
megnyilvánult elkeseredését egy hosszabb 
kommünikében lecsillapítani. Mig e hiva
talos kommüniké a fővárosi háromnegyed 
hivatalosokból a kormány vidéki subven- 
tiósainak hasábjaiba került, természetesen 
az útnak megfelelően megváltozott ugyan 
a hossza, mint az az előkelő hangú meg
jegyzés, mit a generális a gyakorlat után 
az ezredesnek tesz, hatalmas orrá növi ki 
magát, mig a hadnagyhoz lekerül és mint 
csattanó pofon végződik, melyet a káplár 
aplikál.

Azonban nem térhetünk ezen ügy fö
lött napirendre anélkül, hogy a támadó 
cikk eredetére, vagyis a pénzügyminiszter 
fentidézett kommünikéjére vissza ne tér
nénk. Ezen kommünikében a miniszter vé
dekezik, védekezik pedig oly sikeresen, hogy 
eme félhivatalos nyilatkozat minden szava 
csak igazolja a kereskedő és iparosvilág 
ama szilárd meggyőződését, hogy nálunk, 
a mai kormánynál ép úgy, mint az or
szággyűlésben hiányzik a kereskedelem és 
ipar érdekei iránt a helyes érzék.

A kommüniké többek között azt a 
csillapító kijelentést is tartalmazza, hogy a 
kormány a kereskedő és iparos világ ér
dekeltjeinek egyes kívánságait méltányos

T A R C Z A.
„Menjen gyilkolni!“

— Igaz történet. —
Irta: Csurgovlch György.

Van Felső-Magyarországnak egy székes káp
talanja, a mely egyike a legeslegrégiebbeknek azok 
közül, melyeknek dicső emlékű tagjai Rákóczi Fe
rencet vallották fejedelmükül, akik 1848-ban a nö
vendék-papságot Kossuth Lajos zászlója alá kül
dötték. — A történet, melyet elmondandó vagyok, 
itt kezdődött az Urnák 1828-ik esztendejében s itt 
is ért véget 1833-ban. Szereplői : S. Antal székes
egyházi parókus-kanonok, szemináriumi rektor és 
P. Gerő, első éves papnövendék, utóbb elzülött 
rendőrségi Írnok, elvégezetre közönséges csavargó.

S. Antal, magas, szikár, nervozus férfiú volt, 
hozzá szigorú és a végletekig pedáns.

Intim, baráti viszonyban soha senkivel sem 
állt. Azt lehet mondani, hogy senkit, talán önön
magát sem szerette. A diszciplína szolgai betöltésé 
volt ö előtte mindenben, mindenütt es minden kö

sági okokból figyelembe fogja venni, illetve 
ezeknek figyelembe vételét kilátásba helyezi.

Méltányosságból. A kereskedelemmel 
és iparral foglalkozó polgároknak, a váro
sok lakóságának túlnyomó nagy részének 
nincsenek jogai ? A polgárságnak nincs 
már joga azt követelni, hogy a hozandó 
törvények egész nagy osztályok létfeltéte
leit, kereseti viszonyait ne zavarják meg, 
hogy a közgazdasági tényezőket képező 
társadalmi osztályok között az egyensúly 
fel ne billenjen ?

Jogos igények kielégítése helyett csak 
méltányosságra számíthatnak az ország ter
heinek legnagyobb részét viselő polgárok ? 
A méltányossági szempontokat figyelembe 
veheti a büntető biró a vádlottal szemben, 
a győztes hadsereg a legyőzöttel szemben, 
de az állami közigazgatásban nincs helye 
méltányosságnak ott, hol az állampolgárok 
jogairól van szó. hol a polgárok egyenlő
sége máskép nem érthető, minthogy jogok 
és kötelességek az állampolgárok összessé
gének egyenlő mértékkel legyenek kimérve.

A törvény előtti egyenlőséget, egy 
helyes közigazgatást, a terhek egyenlő fe
losztását, minden polgárnak joga van kö
vetelni. A méltányosság hangoztatása, melyre 
a pénzügyminiszter kilátásba helyezett kon
cesszióit alapítja, nem egyeztethető össze a 
városi polgárság önérzetével.

A „P. L. “ szombati számában Dr. 
Gliichsthal Samu közismert közgazdasági 
szaktekintély, figyelemreméltó adatokkal vi-

rülmények között az irányadó. Az egyházi régu- 
lákat szigorúan betartotta és növendékeivel is be
tartatta. Azoktól soha és senki kedvéért el nem 
tért, azokat valóságos drákói szigorral beexekválta 
minden részről. E miatt úgy féltek, — hogy úgy 
mondjam, — annyira rettegtek tőle a kispapok, 
miként az alvilág fekete lakói — a megszentelt 
víztől.

1819. március havában sürgős levelet kapott 
P. Gerő az ő szülőfalujából, valahonnan Felsőap- 
sáról, az Isten háta mögül. Az apja azt iita benne, 
hogy az édes anyja halálos beteg. Rövid volt, de 
a szerető gyermeknek szivébe nyilait.

„Kedves fiam ! Csak jöjj gyorsan. Anyád nagy 
beteg és még egyszer beszélni akar veled. Azt ál
lítja, hogy amíg viszont nem lát téged, nem bir 
meghalni. Édes Gerő fiunk, csak siess !“

Gerő, a ki rajongásig szerette anyját, a le
vél elolvasása után, legazott megtette előkészüle
teit a hosszú, fáradságos máramarosi útra. (Ak
kor még Ilire hamva se volt a szigeti vasútnak.)

Déli tizenkét órakor, amikor bevett szokás 
szerint fogadni méltózlatott a rektor ur őnagysága 
s/ubelitusait : dobogó szívvel jelentkezett reverende

lágitja meg azokat az aránytalanságokat, 
melyeket az adóreform minden téren te
remteni fog : a magyar kereskedelem és 
iparnak több mint 100“/,-kai nagyobb meg
terhelését a sokkal jobb helyzetében levő 
osztrák kereskedelem és iparénál, ezen fog
lalkozási ágak újabb megtel kelését a föld
birtok javára, melynek már most is kisebb 
adókulcsát a maximális kontingentálás ál
tal még lejebb szállítja a javaslat.

Éles logikával konstatálja a cikk We
kerle kijelentései és a pénzügyi bizottság 
határozatai közötti eltéréseket. Wekerle ki
jelentette, hogy az uj törvény a kereseti 
adót nem fogja emelni. A törvényjavaslat 
részletei ugyanannak az ellenkezőjét mu
tatják, de legjobban dokumentálja a javas
lat tendenciáját lloitsy Pál a pénzügyi bi
zottság előadójának jelentése, mely azt 
mondja, hogy az eddigi kereseti adó ne
vetséges kicsi volt

A pénzügyi bizottság homályos és 
burkolt szövegezéséből kihámozható az a 
tény, hogy a városi polgárság vállaira nem
csak azon tehertöbbletet hárítja a kormány, 
melyiyel az állami kiadások növekednek, 
hanem még azokat az összegeket is, me
lyekkel egyúttal a földbirtokos osztály adó
ját csökkenti. A miniszterelnök azt is ígérte, 
hogy az adóreform tervezete szerinti adó
kivetési eljárásból minden intézkedés ki 
fog maradni, mely a polgárságot vekszá- 
cióknak tenné ki. Ezt az Ígéretet úgy vál
tották be a jelentés szerint, hogy a jövő-

P. kihallgatásra. Es bár kérését a legszivrehatóbb 
okokkal támogatta, azokat a kérges szivei regula
mester nem akceptálta.

Önnek, kedves tisztelendő ur, tanulnia kell. . . 
Minden gyermek tartozik szüleit szeretni és tisz
telni. Punktum. Az ön édes anyja, ha immáron 
megérett a halálra, az ön assistenciája nélkül is 
meghal. Punktum. Ön ismeri jogait. „Jus tacendi, 
jus obdiendi etc.“ (Van joga hallgatni, van joga 
engedelmeskedni !) Ergo az intézetből nem távoz- 
hatik. Ha ezt tenné, úgy kilépettnek tekintse ma
gát a lyceumból. Punktum. Elmehet !

A fiatal theologus jól tudta, hogy hiábavaló 
minden további kísérletezés. Köszönt és ifjú szi
vében a legnagyobb elkeseredéssel távozék a rek
tor urnák fogadó terméből.

De egy percig sem habozott. Összepakkolta 
holmiját, elbúcsúzott társaitól és gyalogszerrel ne
kivágott a nagy útnak. Szive vitte szülő anyja be
teg ágyához.

A haldokló asszony sovány két karjavai meg 
egyszer szivére ölelte s utoljára megcsókolta az 
édeset, az egyetlent. Úgy szeretett, úgy óhajtott 
volna neki meg valamit mondani, de a halál, a 

Tüdőbetegségük, hurutok, szamár 
köhögés, skrofuiozis. influenza 
ellen «Umt»l«n tanár é* orvos állal naponta aiánlva

Minthoev értékben nUrualfkat is ctnálnaá kérjen mmdankoi

F. liatt Bi*a-U Keebe * C». (MX)

Lapunk mai szám* 4 oldalra terjed.



ben csak a szigorúságnak csekély mértéke 
lesz szükséges az adókivetésnél.

Köszönjük ezt az őszinteséget. Aki 
)>énzügvi hatóságainknak eljárását ismeri, 
tisztában van azzal, mit jelent .a szigorú
ságnak csekély mértéke" a legújabb adó- 
inkvizició terén.

A hét végén gyülekezik a városok pol
gársága a fővárosban egy monstre meeting- 
hez, hogy az adóreform káros volta ellen 
tiltakozzék. Ki kell ott derülni, vájjon van-e 
a kereskedelem és iparnak még valamelyes 
ereje és súlya. I la most se tud eredményt 
elérni, akkor le kell mondanunk arról, hogy 
iparunk valaha hatalmas legyen, hogy vá
rosaink fejlődése lépést tartson a kulturál- 
lamok városaival. F. M.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
— Személyi hír. Gróf Széchényi László Őr

mezőről családjával együtt téli tartózkodásra Can- 
nesbe utazott. Ottani tartózkodása alatt részt fog 
venni a nizzai póló meetingen s e célból póló ver
seny lovait Nizzába szállíttatta.

Áthelyezés. A kassai m. kir. postaigaz
gatóság Buday Ida postakezelőnőt a nagytnihályi 
ni. kir. postahivatalhoz helyezte át.

Városi közgyűlés. Nagymihálj város 
képviselő testületé f. évi január hó 19-én délután 
3 órakor rendkívüli közgyűlést tart, largysoroza- 
ton több illetőségi ügy van.

A telefon előfizetőinek száma napról- 
napra szaporodik. Eddigelé 34 előfizető jelentke
zett és biztosra vehető, hogy legalább is 40 lesz. | 
Weinberger Sámuel őr 4 «•: cég kérelme folytan 
Pazdics is nyer összeköttetést azon esetre, ha ott 
az előfizetők száma legalább kettő lesz.

Esküvő. Dr. Holló Andor sátoraljaujhelv 
ügyvéd január hó 23-án esküszik örök hűséget 
Polányi Tért / kisasszonynak, Polányi Géza k r 
közjegyző leányának.

Az Uránia felölv ásásokat rendező bizott
ság f hó 24-én este 8 órakor ismét felveszi az 
előadások fonalát, a mikor a „Berni Alpok" című 
színes sorozat kerül műsorra.

A kir. járásbíróság ügyforgalma. Az el 
múlt évben a nagytnihályi kir. járásbírósághoz 
1009 sommás per. 433 fizetési meghagyás, 1 egyez
ségi ügy 00 fizetési meghagyásból folyó megke- |

kegvetler • zás >rökre elnémította sápadt ajkait.
/X s >m u apa s az egyetlen fiú eltemették 

a jő hnv:a drága anyát. És azután elváltak.
II.

Márcui» h-i 17-én, este hat órakor, megtört 
szív 1 vwrb i tért vissza a Drugethék ősi várába, 
az ungvári papnevelő házba P. Gcrö, első éves 
papi, vendék, hozva magával egy szomorú bizo
nyítványt, néhai jó anyja halotti matrikuláját.

Mikor látogatásra jelentkezett, a rektor ur ő 
nagysága azt üzente inasával, hogy nem fogadja, 
hogy látni többé nem akarja az engedetlen kispapot.

Sok kérésre, tenger zaklatásra, másnap dél
ben magas színe elé engedte.

Gerö barátunk előmutatva a halotti bizonyít
ványt. térden állva kérte a szigorú embert, hogy 
fogadja őt vissza az intézetbe, jóllehet vétett a 
fegyelem ellen, mikor engedély nélkül haldokló 
anyjához távozók . . .

Ám hiába. Süket fülekre talált.
„Nagyságos uram! esdckelt az ifjú — 

Sorsom, jovóm az ön kezében van. En már hu
szonkét eves ember vagyok Választott pályámat

resés, 256 örökösödési ügy, 2 anyakönyvi. 744 
végrehajtási, 186 polgári megkeresés, 1058 polgári 
vegyes ügy, 673 büntető, 2 vizsgáló bírói, 39 bün
tető megkeresés, 130 büntető vizsgálati ügy és 
.3328 telekkönyvi ügy adatott he. Bár az 1907 év
hez képest a forgalom tetemesen emelkedett és 
bár az elhuny t Sallay Béla kir. járásbiró hosszabb 
ideig betegeskedett, az összes ügydarabok elinté
zést nyertek. Elismerés illeti ezért első sorban Be- 
reznay János és Garbinszky Sándor kir. járásbi- 
rákat, azután pedig a derék irodai személyzetet is.

— Műkedvelői előadás. A szombaton, e 
hó 16-án megtartandó műkedvelői előadás iránt 
szokatlan nagy érdeklődés ny ilvánul. Az elsőrendű 
helyek jobbára mind elkeltek s igy az előadás 
sikere biztosítottnak látszik.

— Véres verekedés. Gatályon az ottani fi
atalság e hó 10-én ’.ichtig Hermán korcsmájában 
táncmulatságot rendezett. Mint az ilyen alkalom
mal már szokásos, a legények összeszólalkoztak, 
a minek folytatása a falukon divó késelés volt. 
Bórán János és Vágánszki Mihály a verekedés 
közben Drotór Jánost annyira összeszurták, hogy 
életveszélyes sérüléseket szenvedett. A csendőrség 
a tettesek ellen megindította az eljárást.

A polgári fiú és leányiskola tanári kara 
február hó 1-én az „Aranybika" szálló összes ter
meiben tartja meg hangversennyel és színi elő
adással egybekötött táncmulatságát a polgári le
ány iskola javára. Az „Aranybika" kávéházának 
kirakatában már napok óta hirdeti ezt egy művé
szi kivitelű plakát, amelyet az iskola müvészrajz- 
tanára, Gremsperger Ernő készített. A műsor rö
viden a következő: „Alföldi tavaszdal," Juhos Bé
lától. Énekli a polgári iskolai vegyes kar. 2. Luca 
napján. Vígjáték 1 felvonásban, Gál Mózestól. 3. 
Humoros felovasás. Tartja: Aífl/ffly István. 4. 
„Szülőföldem," Erődi Ernőtől. 5. Melodráma, „Mi 
a haza ?" Irta : Ábrányi Emil. 6. Monolog, „A 
mama kedvence." 7. Zongora, hegedű, trió. 8. ' 
„Az uj nevelőnő." Irta : Murai Károly. Előadják a i 
növendékek. 9. Énekduó gitár kísérettel. 10. Ének. | 
„Magyar népdal egyveleg." Előadja a polgári is- 1 
kólái vegyes kar.

Eljegyzés. Szállási András m. kir. csend
őrőrsvezető eljegyezte Hirkó Mariska kisasszonyt 
Nagymihály bán.

Magán ménló vizsgálat. A nem állami 
: nt képező s nem állami felügyelet alatt 
de köztenyésztésre szánt ménlovak a nagy- 

rr, • . -'a->ra nézve január 25-én d. e. 9 órakor
vizsgáltatnak meg.

A Szabad Lyceuni mint már jeleztük 
e h<> 17-én vasárnap d. u. 3 órakor az Arany-

• i d -ztérmében felolvasó ülést tart.
Egy fiatal ember halt meg e héten a 

o - irházban. Géza fényképészsegéd
.óit az illető, aki fiatalon, alig 23 éves korában 
hunyt el. Egész egyedül állott a világban, hozzá
tartozói nem voltak, úgy hogy az ifjúsági egyesü
let rendezett neki temetést közadakozásból. Teg
nap délután kísérték ki a résztvevők zeneszó mel
lett örök nyugvóhelyére.

szeretem. Éizem, hogy van hivatásom. Érzem, tu
dom, hogy más téren nem érvényesülhetek. Óh 
ne ejtsen kétségbe. Oh fogadjon vissza testvéreim 
közé !"

„Quod dixi, dixi." (Amit mondtam, meg
mondtam) felelt S. kanonok, Ón nem növendék 
többé ! Punktum. Elmehet !"

„Hát mihez fogjak ? — jajdult fel az ifjú — 
Hát mihez fogjak, nagyságos uram?!"

Erre a kérdésre, a rigorista egy házi férfiú, 
bizonyára meg nem gondolva oda vetett szavai
nak rettenetesen súlyos voltát, igy válaszolt:

.//(if menjen gyilkolni!*
Ezzel ki volt mondva az ítélet. Ezzel meg 

lett pecsételve mindkettőjük tragikus végzete.
.Az ifjú sarkon fordult s lelkében a legna

gyobb megbotránkozással, köszönés nélkül, halott- 
h ilványan távozott cl zsarnokának szobájából.

Mikor Gerő elhagyta a papnevelőház komor 
falait, hatvanöt testvére hullatott érte, a jó, a ked
ves kollegáért fájó könyeket.

(Folyt, köv.i

I — Hivatásának áldozata. Dezső Sándor 
. málezai csendőrtizedes a nagyráskai cigányokkal 
1 régóta hadi lábon állott, bosszút is forraltak ellene 

és csak lesték a kedvező alkalmat a cigányok, hogy 
Dezső kezeik közé kerülhessen. E hó 12-én a 
málezai esendői ségi laktany a számára fát fuvaroz
tak a beési erdőből és Dezső Sándor kisérte a 
szekereket. Dezső, miután szolgálatban nem volt, 
csak oldalfegyverrel volt ellátva és ily állapotban 
találkozott a nagyráskai utón Szálka András és 
még négy cigánynyal. A cigányok vérszemet kap
tak, megtámadták a csendőrt és dorongokkal 
annyira összeverték, hogy koponyatörést szenve
dett és nyomban eszméletlenül összerogyott. A 
cigányok elszabadultak és eddigelé előkerithetők 
nem voltak. A súlyosan és életveszélyesen meg
sérült csendőrt tegnap a kórházba szállították, élet
ben maradásához azonban remény nincs.

— A korcsolyapálya. A korcsolyapálya igaz
gatósága küldötte be hozzánk a következő soro
kat, amelyeket szóról-szóra az alábbiakban köz
lünk : Részletes beszámolás a korcsolyapálya 
kiadásairól. Sajnálattal bár, de kénytelen a Mű
kedvelő-Társaság tudtára adni a n. é. közönség
nek, hogy a legkitartóbb fáradozása mellett sem 
sikerült a pályát előállítani. Kötelességének tartja 
a begyült összegről részletesen beszámolni. A jég
pálya elkészítését Zimonyi mérnök ur volt szives 
magára vállalni, kinek a Műkedvelő-Társaság pénz
tárnoka Glilck Margitka 376 koronát adott át a 
költségek fedezésére. Miután ez összeg nem fe
dezte a kiadásokat, a csatornázáshoz használt 
deszka és rudak árát a mérnök ur a Műkedvelő- 
Társaság jóváhagyásával az Egylet számlájára je
gyeztette elő, mely 101 kor. 80 fillért tett ki. Mi
után a mérnök ur által átadott pálya a pár napi 
enyhe idő következtében teljesen hasznavehetetlen 
állapotba jutott, a Társaság újabb vizhuzatásra és 
tüzelő fára összesen 61 koronát költött. A f. évi 
január hó 2-án tartott mulatság tiszta jövedelme 
61 kor. 52 fillér. — A Műkedvelő-Társaság a még 
csekély rendelkezésére álló összeggel minden igye
kezetét oda fordítja, hogy a pályát, ha csak lehet, 
használhatóvá tegye. A munkálatok állandóan foly
nak s remélik, hogy rövidesen a közönség ren
delkezésére bocsáthatják a jégpályát.

Az ipartestület bálja. A szokásos me
derben szép közönséggel, széles jó kedvvel folyt 

I le f. hó 9-én az Aranybika szálloda dísztermében 
i az ipartestület bálja. Nemcsak az iparos osztály, 

hanem az intelligencia is képviselve volt nehány 
! vezető ember személyében. A kedélyes mulatság 

egész a kora reggeli órákig tartott s még akkor 
is csak nagynehezen hagyták abba a táncot a ke
délyes párok. Nemcsak erkölcsileg, hanem anya
gilag is sikerültnek mondható a mulatság, mert 
a tiszta jövedelem 156 kor. 26 fillér. — Felülfi
zettek : Dr. Eperjesy Lajos, Sutter Rezső 10—10 
kor., Oppitz Sándor, Dr. Fuchs Ignácz 8—8 kor., 
Barnai Andor 6 kor., Virág Péter, Dr. Glück Samu 
5 -5 kor., Csollák Ilár, Grosz Ignácz, Landesman 
Vilmos 4 4 kor., Makay István, Kákos György, 
Fenyócsik Gyula, Löffler Sándor, Kralyovszky Já
nos, Matild néne, Deák Jenő 3—3 kor., Rosen- 
wasser Mór, öódy Győző, Medveczki N., Sztankó 
Kálmán, Kuzsma János, Kiéin Ödön, Gyagyovszky 
Ede, Lahita Viktor, Strömpl Gábor,Tómkó György, 
Hirkó Mihály. Lándai József, Walkovszky Béla, 
Malatinszky László, Miskovits József 2— 2 kor., 
Hoszpodár József 1 K 20 f., Zboján Mihály, Fe- 
dorcsák János, Kosztócsik József, Szabó Mihály 
(Komon na), Varga Ignácz, Óbester Mihály (Or- 
dasfalva), Mattanovich Béla, Leuchtman Lajos, 
Herczik Győző, Dtnkó Károly, Lichtnian Hermán, 
Miiller Salo, Bors Boldizsár, Markovics Géza 1 — 1 
kor., Lábos Elemér 50 fillér.

A műkedvelői előadások színházi je
gyeinek árusítását — mint köztudomású — la
punk kiadóhivatalának művezetője végezte már 
evek óta nagy buzgalommal és előzékenységgel. 
Azonban — sajnos — sok szomorú tapasztalatot 
szerzett ezen idő alatt. Tudnivaló ugyanis, hogy 
a kik jegyet vásárolnak, a kéznél levő tervrajzba 
azonnal be is Íratják nevüket a megváltott helyre, 
hogy >gy más valakivel véletlenül fel ne cseréltes
sék. Az is köztudomású, hogy kiki tetszése sze
rint választhat a helyekben. A ki előbb jön, na
gyobb választékkal rendelkezik. Itt tehát tisztán 
csak a prioritás, nem a társadalmi állás határoz.



Többen nem vcvén ezen körülményt figyelembe, 
kiadóhivatalunk művezetőjét okozták, ha későn 
jelentkezve — Ízlésüknek megfelelő helyet nem 
kaptak. Tekintettel arra, hogy ő ezt a feladatot 
tisztán csak az ügy iránti buzgóságból végezte elis
merésre méltóan, sőt e helyett kellemetlenségben 
volt része: ezennel kijelenti lapunk utján, hogy 
erről lemond s felkéri ezúton is az ilven előadá
sok rendezőségét, hogy más alkalommal egy más 
üzletet szerencséltessen a rendezőség a jegyek áru
sításával.

Karcolat.
— Stefi vizsgázik.

A minapában így szól hozzám a főszerkesztő 
ur : Stefi, tulajdonképpen én nem is tudom, hogy 
micsoda formális képesítése van magának ?

Én : Az elemi és középiskolai osztályok el
végzése után a szukói tudomány és a csertézi 
műegyetemen hallgattam. Ezt elhiheti főur sza
vamra. Csakhogy bizonyítványaim egy nagy tűz
vész alkalmával elégtek s igy lehetetlen felmu
tatnom.

Ö : De kérhet másodpéldányt.
Én : Lehetetlen uram, lehetetlen. Mert akkor 

még nem vezettek olyan nagy anyakönyveket az 
osztályzatokról, mint ma. Egyszerűen csak a nő
iesükbe jegyezték be nevemet és feleleteimet a 
tanítók és tanárok, akik pedig azóta meghaltak. 
A szukói műszaki és a csertézi tudományegye
temen pedig a falra Írták fel a hallgatók neveit, 
vizsgálataik dátumát és az eredményt. E neveze
tes falakat pedig már azóta bemeszelték.

Ö : Baj, baj, nagy baj. Igy hát egy általában 
semmi bizonyítványa nincs.

Én : De igen, még pedig kettő is. íme egyik 
a születési, másik az uszodai bizonyítvány.

Ö (görcsösen nevetve): Stefi, Stefi, hát en
gem is ki akar viccelni. Nem, ezt nem engedem. 
Hanem mert nem akarom, hogy ez igy marad
jon, itne itt a vizsgálati költség s menjen el azon
nal a helybeli polgári iskolai igazga tóhoz, s kérje 
meg nevemben, hogy a vizsgálatot azonnal vegye 
fel Öntől. Ha igaz, hogy annyit tanult, nem lesz 
nehéz ennek helyt állani. Majd kiderül ekkor a 
turpisság, hogy igazat beszélt-e ?

Én: Hol vizsgázzam?
Ö : Ejnye Stefi, hát nem ért Maga világo

san ?
Én : Nagyon is. Éppen azért kérdezem. T. 

i. jó lesz-e, ha a leánypolgáriban vizsgázom ?
Ö : Stefi, elment az esze ? Hiszen Maga nem 

leány !
Én: Tudom, bölcsen tudom. Csakhogy azért 

akarok illetve szeretnék ott vizsgázni, mert csak 
két kérdező tanárom, illetve tanárnőm lenne, akik
nek angyali jóságu lelkűk bizonyára nem engedné, 
hogy rettenetes nagy szekundákat nyomjanak a 
bizonyítványba. Beszélnék is előzetesen velük, fel
tárván szerencsétlen sorsomat, akit a főur télben 
hóban, jégen-vizben utaztat s most meg egy ne
héz vizsgálatba kerget.

Ö : Stefi, ne komédiázzék. Ilyen frázisokkal 
nem üti el a dolgot. Csak menjen a fiúiskolába 
s ott vizsgázzék. Úgyis elsősorban az igazgatóval 
kell beszélni s az nem enged meg semmiféle csa
lafintaságot.

így szólván a főur, sarkon fordult s én elin
dultam. elrobogtam hadvesz ülte képpel a polgári 
felé.

Nagy félelem fogott el, amikor a kapu elé 
érkeztem. Elgondoltam, hogy Istenem, hány sze
gény katonának oltották ki az életét ebben az 
épületben s vájjon nem lönek-e agyon engem is. 
ha nem is testileg, de szellemileg. Szív szorongva 
érkezein a lépcsőkig, amikor egyszerre szinte har
monikusan szóló 4 villamos csengettyű szólal meg.

Szent félelemmel kopogtattam a tanári szoba 
ajtaján s egy erős „szabad" szóra csendesen be- 
nyitám az ajtót s udvariasan köszöntöttem a ta
nári kart és az igazgatót. Az igazgató valami igen 
ravasz mosolylyal igy szólt : Isten hozta Síeli ba
rátunk, hát mivel szolgálhat mik ? Es mindnyájan 
mosoly ogtak.. . Rettenetes perceket ellem át. 
Körülnézek zavaromban, hat latom, hogy a tanár
nők is mosolyognak. Én kérő pillantást vetettem 
feléjük s ezután mintegy iiekibátorodva igy szól
tam: Nagyságos Igazgatót Ur I íme átadom a fő
szerkesztő ur ajánlót levelét s bemutatom bizo
nyítványaimat. lat vizsgázni jöttem... Átveszi 
az iratokat, adja kézről kézre s néhány peri múl 
va éktelen hahotára fakadnak. Azt mondja hama
rosan egy fekete bajuszt! tanár: I lát a niiiii.szh-i 
tői nem hozott ajánló levelet? Erre újabb neve
tés. Egy szőke bajusza professor is nevetett erő
sen mellettem. -A ttok meg az ablak fele fordul
tak, mert volt bennük annyi figyelem, hogy nem 
akartak zavarba hozni. Az igazgatói is nevetett, 
pedig nagyon komoly emberitek ismerem. Láttam, 
hogy a bizonyítványon nevetnek. Végre is min 
bírtam tovább s ingerülteit kérdeni: Hat allhatok 

Vizsgalatra vagy sem J Az igazgató ekkor égisz 
komolyan es férfiasán igv szolt: Nem, semmi
esetre sem. Nemcsak azért, mert nincsenek meg 
az elemi iskolai bizonyítványai, hanem már csak 
azért sem. mert iskolánk sem nem állami, sem 
nem községi. Ha ez utóbbi mar bekövetkezett 
volna, úgy felvehetünk a vizsgát. De ekkkorsem 
születési és uszodai bizonyítvány alapján.

ö'gleg lesújtva es elkeseredve hagytam el a 
polgárit. Mennyi reményem omlott ezzel porba. 
Gondoltam, hogy megöngy ilkol.mi magamat. De 
hiszen gondolám tovább akkor meghalok 
s nem is lesz, amiből eltemessenek, mert karco
latot nem irhatok, az eddigiek arát meg mái el
költöttem. Azután meg ilyen fiatalon még kár is 
volna a föld ala bújni. Hiszen még a szerelmet 
sem ismerem, pedig azt mondják, hogy az nagy
szerű érzés. Nincs is aki megsirasson. A „Felsö- 
Zemplen" meg örülni fog, mert egy szenzátiós 
hírrel gazdagabb lesz. Talán csak a szedő fog 
sajnálni, mert jól tudja olvasni kézilatomat. Talán 
kimennék Csertézre az egyetemi rektorhoz s ka
parnám az egyetemi tanácsterem fehérre meszelt 
falát mindaddig, amig ráakadok a bizonyítvá
nyomra, akkor azután majd adok én annak a ret
tenetes tanári karnak. Kihivom őket mind pár
bajra, had ismerjék a szelid, de felbőszítve rette
netes Stefit . .. Nincs igazam még sem. Hiszen 
ezen derék emberek, csak kötelességüket teljesítet
ték . . . Vagy ni ’. . . Hopp, megvan. Megyek a fő
bíróhoz. Ö hatalmas ember. Megkérem s ha ö 
akarja — egy-kettő, községivé lesz a polgári. . . 
Mit is tegyek, mit is tegyek ? Mély gondolataim
ból egy tanító barátom ébresztett fel, a ki vál
tamra ütve igy szólt hozzám : Mi az Stefi, mi 
bántja vérző szivedet ? . . Előadtam neki nagy ke
serűségemet. Erre ő legnagyobb meglepetésemre 
elnevette magát s igy szóllott: Hiszen ez semmi, 
sohase busulj. Gyere csak hozzánk, majd levizs
gáztatunk mi. Elég lesz a születési bizony ilvány, 
az uszodait el is engedjük. Megvizsgálunk mi az 
összes tudományokból, csak éppen doktorátust 
nem adhatunk. De ezt Petróczon megszerezheted.

A tanács nagyszerű volt. Az esteli órákban 
már a vizsgálóbizottság előtt voltam. Megvizsgáz
tattak engem mindenből, ami csak a tudományok 
körén belül esik. így az irodalomból, latin, görög, 
francia, angol stb. nyelvekből. Vizsgálat tárgyai 
voltak még a fizika, chemia, analytikus syntheti- 
kus geometria, axonomatria, trigonometria, zooló
gia, botanika stb. Csak néhány kérdést és fele
letet adok elő, hogy ebből is láthassa a főszer
kesztő és az olvasó közönség, hogy képesítve va
gyok karcolat írására is.

Állattan : Hányféte tyuk van ?
Én : közönséges tyuk. gyöngytyuk, hattyúk, 

fattyuk, fiastyuk és mondhatjuk.
Növénytan : Hányféle tök van ?
Én : Úritok, disznótok, csütörtök, föröstök, 

fűtök, főztök és lottók.
Hányféle nád van?

Én: közönséges nád, bamhusznád, Hernád, 
Tusnád, varrnád, szabnád, Írnád stb.

Ásványtan: Mi a legközönségesebb ásvány ? 
Én : A krumpli.
Számtan : Mi a legegyszerűbb egyenlet ? 
Én : A melyikben nincsen ismeretlen.
Fizika : Hogy indítják meg a dynamogépet ? 
Én : Dynamitot tesznek bele.
Chemia : Mondjon egyszerű sókat.
En : Korsó, koporsó, alsó, timsó, hátsó.
Geológia : A föld milyen helyén nem jut

hatunk fúrás által tiszta vízhez?
En : Nagy mihály bán.
Elég, mondja erre haragosan az elnök s a 

vizsgálat be volt fejezve. Már megijedtem, hogy 
megbuktam, de mily nagy lön örömöm, mikor 
kijelentették, hogy vizsgálatom sikerült.

Most már tehát van bizonyítványom s többé 
se a főur, se senki ne merjen kételkedni tudá
somban.

Isten vele főur. z\ legközelebbi viszontlátá
sig üdvözli a levizsgázott Stefi.

Felelős szerkesztő :
Dr. KALLAI JÓZSEF.

Főmunkatárs:
MAKAY ISTVÁN.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.

/< (Helyben). „A babér tragédiája** cziniii 
verse nem közölhető. Nemcsak lapunkban, hanem 
még a paszulyba és káposztába sem való.

Julius (Helyben). Beküldött cikkét köszönet
tel vettük és legközelebb sorát ejtjük.

C\. ./. (Helyben.) Ön azt ajánlja, hogy a ka
szinóban csakis rendkívüli tagok legyenek. Elis
merjük, hogy kiváltsága jogosult, mert nincs ideje 
benézni a kaszinóba rendes időben, tehát rend
kívüli időben nézvén be a helyiségekbe, csakis 
rendkívüli tagnak akarja magát megv alasztatni. I le

íves, kérését áttesszük a kaszinó igazgatóságához, 
meg pedig pártolótag. Reméljük, hogy az igazga
tóság ilyen körülmények között a tagdijat is mér
sékelni fogja. Egyébként ajánlanánk egyet. Lépjen 
be kültagnak.

Több levélre a jövő számban.

2814 908. tk.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihálvi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Czuprák And
rás vegrehajtatónak Kiss Lajos végrehajtást szen
vedő elleni 300 korona tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a nagymihálvi kir. járás
bíróság területén levő a morvái 27, 194, 373, 465. 
467 és a pazdicsi 442 számú tjkvben A I 5, 10, 
13, 190, 20. 21. 24. 25, 29XL I 1-2 1 2 AX> 
és XI *’»■*>'• a. felvett B 45, B 22, B 25, B 16, 
B 15 és B 5 alatt Kiss Lajos nevén álló külin- 
gatlan jutalékaira az árverést 83 K 66 f, 33 kor. 
6 kor. 4 kor. és 6 koronában az árverést elren
delte és liogv a fentebb megjelölt ingatlanok az 
1909 évi január hó 21-én délelőtt 9 órakor Morva 
község birájának házánál, ennek utána pedig Paz- 
dics község Imájánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron alól eladatni nem fog- .

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagvis 8 korona 30 fillért, 06 
fill., 3 K 50 fill., 60 fíll., 40 fill. és 60 fill. kész
pénzben, vagy az 188 1 LX. te. 42§-ában jelzett árfo
lyammal számittott és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügyi min. rendelet 
8-ik §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a 

^kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöle- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi- 
liályban 1908. évi november hó 11-én.

Garbinszky, kir. járásbíró.

Hirdetmény.
A bánóéi ref. templom helyreállítására 8568 K 98 f 
a lelkészlak tetőzete s egyéb javításaira 218 K 20 f 
az iskola helyreállítására .... 3865 K 10 f 

össsesen 12152 K 28 f 
erejéig a munka kivitelének biztosítása céljából az 
1909. évi január hó 25-lk napjának délelőtt 10 
órájára Bánóczon a papiak helyiségében tartandó 
zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a 
fentebbi munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó zárt ajánlataikat az ajánlati költségve
téssel együtt a kitűzött nap délelőtt 10 órájáig a 
lelkészt* hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek 
beadni, mivel a később érkezettek figyelembe nem 
fognak vétetni.

Az ajánlatokhoz az általános feltételekben 
előirt s engedélyezett költségösszeg 5%-ának meg
felelő bánatpénz csatolandó.

A terv, költségvetés s részletes feltételek a 
lelkészi lakon a délelőtti órákban megtekinthetők.

Az egy házi elöljáróságnak jogában lesz a tett 
ajá dalok közül szabadon választani.

Bánócz 1909. január 9.
Presbytérium.

Uj vájjalak
Van szerencsém a n. é. közönség szives tu

domására adni, miszerint Nagj mi hályban, Jókai- 
utcza, (Gulics-féle házban) egy 

cseléd-elhelyező és 
közvetítő-intézetet

nyitottam.
Legfőbb törekvésem oda fog irányulni, hogy 

csupán rendes életű, megbízható személyzetet he
lyezzek el, hogy ezáltal a n. é. közönség jóindu
latai és bizalmát magam részére biztosítsam.

Elhelyezek : szakácsnékat, szobalányokat, 
konyhai cselédséget, házi szolgát, kocsist, min
denest stb. stb.

Ezen uj vállalathoz a n. é. közönség szives 
támogatását tisztelettel kéri

Kaufman Ignácz
első nagymihálvi hatóságilag engedélyezett 

cseléd-elhelyező és közvetítő-intézete.



Jakobovics Ármin ésT estvére
első kassai butorminta-terme és bútor áruháza ••

Kassán, Fő-utca 39. (saját házában)
Telefon 171. a székesegyházzal szemben. Telefon 171.

Raktáron tartunk mindig legnagyobb választékú készletet szilárdan dolgozott 
bútorokból minden most hasznait fában és stylben, úgymint : teljes 

háló, ebédlő, uri-szoba é szalonberendezések- 
bői, luxus-, fantasia- és ülőbútorokból, szőnyegdivánok. ottománok és 
mindennemű matracokból; úgyszintén elvállalunk mindennemű díszítési és kár
pitos-munkákat is. Továbbá nagy raktárt tartunk szőnyegek e» függönyökben, 
lealctár előszoba >;s Icoxiylia.'beren.d.ezéselEböl.

Szolgáljon továbbá a nagyérdemű közönség becses tudomására, hogy a fötisz- 
tisztelendö papság, tisztikar, magasabb hivatalnokok és magánosok részére, valamint 
teljes menyasszonyi berendezéseket úgy helyben, mint vidéken 

kedvező fizetési feltételek mellett szállítunk.
Dús raktár mindennemű rézbutorokban.

Speciálistól medcrnanqelberbutereüban
A n. é. közönségnek figyelmébe ajánljuk a most létesített külön osztályt 

tömörfa (m a s s i v) bútorokban 
•mennyiben egy elsőrangú tömörfa (tnassiv) bútorgyárnak a kizárólagos elárusltását 
illetve képviseletét

Abaujtorna-, Zemplén-, Sáros- és Szepesmegyék részére 
átvettük, és ezen kitűnő gyártmányból jutányos árszabás mellett állandó nagy raktárt 
tartunk. Különösen ajánlható ez a tömörfabutor szállodák, fürdőhelyek és villák beren
dezésére. — Képes árjegyzékkel bérmentve szolgálunk. 5 - 6
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RéthyXí cukorksnál
Vásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

1 doboz 60 fillér.
Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

Kapható Nagymihályon Szöllösi Sándor és 
Tolvay Imre gyógyszerészeknél.

Szép téli alma
méterinázsánként 32 koronáért kapható
T1LF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.
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Aki valódi angol szövetből 

jó és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék újonnan 
berendezett gyapjuáru-raktárainat 
megtekinteni.

Tisztelettel 

feldmann I. Dávid 
Nagyinihály, Kossuth Lajos-utca 28. szám.

ÉRTESÍTÉS.
Mely tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

n. é. hölgy közönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth Lajos-utca
26. sz. alatt lévő TisCh er féle házba helyeztem 
át. a melyben francia e- angol szabású toiíetieket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

l ötörekié-em leend l. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovits Boris.

K e i I -1 a k k
legkitűnőbb mázoló szer -----

— puha padló számára 
Keil-feie viaszkenács kemény padló szamára. 
Keil-fele fehér ..GLASUR- fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.
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Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


