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Egy nemzet fogalmi egysége föltétle
nül megköveteli, hogy souverén jogait bár
mikor érvényesíteni képes legyen, miután 
éppen e souverenitas választja el a néptől ; 
mely bár nem emberek puszta halmaza, 
de egységes fogalom, azonban mégis a 
maga különszeriiségét, sajátos felfogását, 
hatalommal, állami uralommal érvényesí
teni nem tudja. Az egykor dicsőséges Tö
rökország állami felségisége nem mutatko
zott erősnek arra, hogy Bosznia-Herczego- 
vinában az 1878. évet megelőző időben, 
a szenvedélyeket féken tudta volna tartani, 
melyek már-már az általános európai po
litikai békét is veszélyeztették ! Mi sem 
volt tehát kívánatosabb, mint a Bosznia- 
Herczegovinában dúló egyenetlenségek kon- 
solidálása. Ily körülmények között ültek 
össze a hatalmak képviselői 1^78-ban Ber
linben, hogy létre hozzák ama határozatot, 
mit az 1879. évi Vili, t.-cz-el törvényeink 
közé iktattak s melynek értelmében két 
török tartomány, Bosznia és Herczegovina 
megszállása és igazgatása Magyarország- 
Ausztriára bízatott !

Ama régi kapocs tehát, mely orszá
gunkat e két tartományhoz fűzte, újból fel- 
ujult. S itt nem lesz érdektelen, ha egy 
kis visszapillantást vetünk azon közösségre, 
melyben Magyarország a múltban e két 
tartománnyal szemben állott. Bosznia te
rülete hajdan két részből állott: a Ráma 
folyó melletti rész, Ráma, a Bosna folyó 
melletti rész pedig Bosznia volt. De hogy 
őseink elfoglalták, az egész területet Rá
mának nevezték. Kálmán királyunk e te
rület egy részét hódította meg s 1103-ban

T A R C Z A.
Corollárium ok

a „Megszólítási és köszöntési módozatok’ 
cimü tárcacikkhez.

A Eelsö-Zemplén eredeti tárcá|a. 
Irta : Csurgovich Oyörgy.

Ila nem vo'nék olyan rendetlen fráter, mint 
a milyen tényleg vagyok ; ha még előttem feküd
nék a „Felső-Zemplén" 4ő-ik száma: a háborús 
időkre való tekintettel, szépen glédába állítanám 
gondolataimat, hogy a jelzett számnak tárcájára 
alaposan és „rendszerrel" feleljek meg !

Mivel pedig az én Íróasztalomon csak az nincs 
meg, a mit keresek : ily módon megengedik a t. 
Hölgyek és a t. Urak is, hogy ausájnánder rontok 
neki a dolognak. Megjegyzem azonban, hogy mon
dani valóimat, könnyebb áttekintés szempontjából 
numerusokkal láttam el édes mindnyájuk utólagos 
jóváhagyásának reményében. Ergo bene ! Menjünk 
hát!

Nro 1. Mondá pedig kis ,k“ tárcaíró, hogy 
a férj és feleség tegeznék egymást, mert nem te- 
gezödés esetén: laza volna a házastársak kö
zötti szent kapocs. Hát mivel, hogy ez nincsen 
igy, én ezennel tagadásba is veszem. Különben 
is ezen kijelentésemet gyönyörűen megindokolta 
- a 4(>-ik számban — szerkesztő urunkhoz inté
zett soraiban egy magát megnevezni nem akaró. 

már viseli is a „Rex Ramae" címet. II. 
Béla az egész területet megszerzi, mely idő
től fogva a „Rex Rame“ cim, királyaink 
címei között állandóan helyet foglal s zász
lóját, címerét koronáztatáskor, vagy egyébb 
ünnepélyes alkalmakkor előttük is viszik. 
II. Endre pedig a mai Hercegovina déli 
részét, Chulmiát csatolta hozzá, mely ké
sőbb a török uralom idején, a régi Hor
vátország egy részével egyesítve, a mai 
Hercegovinát alkotta. Nagy Lajos alatt Ráma 
függetlenítette magát, de csakhamar újból 
a magyar souverén jogok fenhatósága alá 
jutott. II. Ulászló és II. Lajos alatt e terü
letre is kiterjedt a török uralom, mig végre 
1526-ban végleg a török fenhatóság alá 
jutott. A mohácsi vészig e terület elismerte 
a magyar állam felségiségét, anélkül azon
ban, hogy vele szorosabb állami közös
ségbe lépett volna. Vagyis megmaradt nem
zeti fejedelmei, törvényei, ősi szokásai mel
lett. Alárendeltsége leginkább az évi adófi
zetésben, háború idején segédcsapatok kül
désében s abban nyilvánult, hogy trónra 
lépő fejedelmeiket a magyar király erősí
tette meg. Világos tehát, hogy a messze 
múltban fennállott történelmi kapcsolatunk 
s a souverén jogok föltétien gyakorlása e 
két tartománnyal szemben, azon körülmény 
folytán, hogy a mohácsi vésztől kezdve 
török fenhatóság érvényesült e területen, 
nem fogja hatályon kívül helyezni a jog
folytonosságot, melylyel mi Bosznia és Her
cegovina sorsa iránt viseltetünk. A jogfoly
tonosság csak ott van megszakítva, hol a 
jogokról való önkéntes lemondás áll elő, 
hol azonban ez nem történik, ott a jog- 
fo ytonosság elve sértetlen marad, bár külső 
körülmények folytán azt tényleg nem is 
gyakoroljuk. A berlini szerződés lényegileg 
más célt nem is szolgálhatott. Mert, igaz 
ugyan, hogy a berlini kongresszus az oc- 
cupatió tartalmát nem határozta meg, de

de minden bizonynyal talentumos férj, a kinek 
azonban úgy sejtjük, hogy hamis hárpia lehet az 
anyósa.

Ehhez én hát csak röviden szólok a követ
kezőkben. En is magázom a feleségemet és ő is 
engem. Oka talán abban leledzik, hogy nagy kö
zöttünk a korkülömbség. Mikor ugyanis oldalbor
dám a világra jőve : én már akkor mint harmad 
gimnazista faragtam az ungvári kir. gymnasium 
kopott padjait ! (Most már jók a padok !) Jól em
lékszem arra, hogy volt olyan idő, mikor az én 
jó Anikóm — bakfis korában engem bizony 
akárhányszor meggy uribácsizott. Mióta Hymett 
aranyos igáját együtt huzz.uk, legalább is 24-szer 
megittuk a brudersaftot, de csak nem megy a do
log ! De bátor magázzuk egymást : erős közöttünk 
a kapocs. Úgy ám, kis „k“ !

Nro. 2. A nyíren, hol mintegy 44 évvel ez
előtt ringott vala szegényes bölcsőm (nem cifra 
gyermekkocsi l. a jó magyar asszony kendezi az 
urát, mondván : „Ugyan ne figurázzák kend !“ A 
férj pedig hamisan végig mérvén, igy válaszol — 
foghegyről — a fejércselédjének :

— „Asszony, te meg hallgass !"
Ime, a bűn büntetése ! Igy hajtja végre az 

asszonyon az ő legközelebbijc Jehova ítéletét : 
„Te pedig, asszony, férjednek hatalma alatt légy."

Nro. 3. Miről pedig árva szót sem ejte vala 
kis „k“ urain : bátor vagyok jelezni s egyben bi
zonyítani is, hogy ferdének, hogy semmiképen he- 

az occupatió okából következtetni lehet 
arra, hogy az legalább is addig tart, inig 
vagy a török birodalom mutatkozik elég 
erősnek a beibéke fentartására, vagy az 
említett tartományokban a rend és nyu
galom oly szilárd alapokon fog nyugodni, 
hogy annak erőszakos megzavarásától nincs 
mit tartanunk. E föltételek közül egyik sem 
állván be, elérkezett az idő, hogy a szent 
korona jogi igénye uj életre keljen e tar
tományokkal szemben, elérkezett az idő, 
annyi vér és pénzáldozat folytán, hogy az 
annexióval a magyar államnak Bosznia- 
Hercegovinához való történeti jelentősége 
realisálva legyen ; vagyis jelenlegi államjogi 
helyzete megszűnjék, éppen úgy miként 
fellépett a szent korona igénye régi joga 
alapján Galicziát és Lodomériát, illetőleg 
Lengyelország felosztásakor Dalmácziát, il
letőleg pedig a velenczei köztársaság meg
szűnésekor. Erre is vonatkozik egyébként 
a hitlevél, mint alkotmányos garanciáink 
egyikének ama kitétele, mely szerint „a 
mik eddig visszafoglaltattak, vagy Isten 
segedelmével ezentúl visszafoglaltatnának, 
az országba bekebelezendők! * De hát néz
zük csak az érem másik oldalát is! Hogy 
a berlini kongresszus határozatából folyóan, 
magunkra vállaltuk e két tartomány kor
mányzását. bizony nem a kongresszus szép 
szemeiért tettük, hanem azért, mert már 
akkor élt Andrássy gróf elméjében a tudat, 
hogy a szent koronának régi joga fennáll 
Bosznia-Hercegovinával szemben! S bár a 
hatalmak e régi jogot nem szellőztették, 
mégis hallgatagon elkeltett ismerniük a 
meztelen történelmi tényeket s az azokban 
megnyilvánuló igazságokat: a múlt közös
ségét s a jelen parancsok) szükségét! Har
minc éven át kormányoztuk e két tarto
mányt s bár közigazgatása úgy rendezte
tek be, hogy költségei a tartományok sa
ját jövedelmeiből fedeztessenek, mégis 

lyeselhetönek nem tartatik általam (á la br. Koppen
hága Dezső) ama szokás, hogy tisztességben meg- 
ösztilt szüleiket gyermekeik tegeznék. Hogy mi
ért? Beszéljen a következő kis história.

Hárman valának együtt és kártyáztanak. A 
hetvenegyéves apa. a pap és a harmincnyolcz éves 
fiú. Az öreg ur, meg a pap. mint afféle falusi 
nép. gyenge kaláberisták voltak. (Bezzeg remekül 
játszik az én nótáimnak hűséges megzenésitője, a 
niálczi orvos, bár ha falun is lakik.) Ám a fiú 
kegyetleniter értette a csíziót.

Nagyon természetes, hogy hataguvék mi 
reánk, ha mint pártnerei, nem az ő biztos szem
üvegén néztük a kártyát.

Egy alkalommal én voltam a játékos — 
Bélakassza, tuletroá, ultimó, százas és Togóval ! 
Ez jó falat! Apa és fiú ellen. Nem lévén egészen 
biztos a párthi, a fiatal ur megellenzett. Tisztára 
a kihívástól függött a játék és az én meggondo
latlanul kimondott rekontrám sorsa ! Az öregen 
volt a kihívás sora. Nagyokat lélegzett. En biztat
tam is : „Gond nem játék. Ki vele !“

Es az öreg az Isten nyugtassa meg haló 
poraiban is, — kivág egy kártyát az én javamra.

Ezzel a játék mindjárt el is dőlt. Felugrott 
az ifjú, mintha darázs csípte volna, nagy indig- 
nációval asztalhoz vágta a kártyát és az alábbi 
szégyenteljes szavakat dühösen vágta szegény aty
jához : „Hogy adhattál igy ki, vén szamár ! ? Ha 
nem tudsz játszani, akkor inkább ne kaláberezzél !

Lapunk m»i száma 4 oldalra terjed.

huzz.uk


évente tetemesek voltak kiadásaink, inelv 
összegeket megvontuk saját véreinktől, csak
hogy e két tartomány civilizálatlan népet 
a kultúrának bizonyos fokára emelhessük. 
Hisz a berlini szerződés napjától kezdve, 
e területek feletti török souverenitás csak 
„ius nudliin „ volt, miután a tényleges ha
talmat Magyarország-Ausztria gyakorolta, 
mint nemzetközi jogalanyok fölött. Az oc- 
cupatió nemzetközi érdek volt s akkor, 
midőn a kongresszus határozatát föltétien 
joghátrányokkal, az európai békére való 
tekintettel elfogadtak törvényes szerződés 
alakjában, talán csak senki sem lesz oly 
naiv, hogy azt higyje. miszerint mi majd 
az áldozatunkkal járó jogelőnyöket, másnak 
a számára fogjuk biztosítani ?! S mégis 
hallatszanak hangok a magas diplomatá
ban, melyek az annexió jogosságát két
ségbe vonni s annak proklamálását casus 
bellinek feltüntetni igyekeznek. V izsgáljuk 
csak sorra e hangokat! Oroszország tart
ja-e casus bellinek, mely délen és a Fekete 
tenger mentén monarchiánk tárfogatánál 
nagyobb területet foglalt el Törökország
ból?! Az az Oroszország, mely 1876-ban. 
de méginkább 1878-ban szerződésileg fel
hatalmazta monarchiánkat, hogy a Szand
zsákot véglegesen elfoglalja Bosznia-Her
cegovinával egyetemben ?! Franciaország 
meg mily jogtörténeti alapon foglalta el 
Tunist. a közép tenger stratégiailag legfon
tosabb tartományát ? \ agy Anglia, miért 
nem adja vissza a töröknek Cvprus elbá
joló szigetét s mily jogcímet tud felfedezni 
arra, hogy Egyptomot elfoglalta ?

Törökország mily jogim veszi bojkott 
alá áruinkat s üzen gazdasági háborút, 
hisz ő tényleges jogokat nem formálhat e 
két tartománnyal szemben, egyrészt, mert 
képtelennek bizonyult kormányozására, más
részt meg. mert az occupátió alkalmával 
titokban bár, de segítette a bosnyák-törö- 
köket ágyúval, lőszerrel, mig végre nehéz 
küzdelem után vitéz csapataink diadalt arat
tak ! Tehát nemcsak a szent korona régi 
jogán, de újabb hódítás folytán is megillet , 
e területen a souverén jog tényleges gya
korlása! V agy Szerbia miért csörteti kard
ját, talán azért, hogy állami létét a múlt
ban annyiszor elősegítettük?! 1440-ben. mi
dőn Brankovicsot visszahelyeztük Szerbia 
trónjára. 1696-ban. midőn 170,000 szerb 
nyert oltalmat a török üldöztetés elől ha
zánk földjén s legutóbb a berlini kong
resszuson egyedül a nagy Andrássy gróf 
közbelépésének köszönhették országuknak 
közel egy negyedével való megnagyobbo
dását ?!

En persze megbotránkoztam és mindjárt el 
is gondoltam magamban, hogy mennyivel szebb 
lelt volna, ha ez a jó játékos igy szól valaUgyan, 
hogy adhatott igy ki. édes apa?! lia nem tetszik 
tudni kaláberezni : akkor inkább játszunk babra ?! 
Igaz-e, avagy se ? !

Nr>> A megszólításokat illetőleg, bátor va
gyok kis „k“ urnák a lent következő adalékokkal 
szolgálni.

Vannak emberek, (persze a maguk brantsuk- 
!>:ml kik a fiatalabbakat csak igy titulázzák : ba
rátom. barátocskám. A 48-as honvédek : Atnice ! 
Ez a totóknál is szokásban van a mi vidékünkön. 
Sokszor hallom gyűléskor — a faluházán — hogy 
a konservativ öreg azt mondja az okoskodó fiata- 
talabb képviselőtestületi tagnak : „Nye Iák brá- 
ticsku." (Nem ugy barátocskám I)

Egyesek az öcskös szót usurpálják. Pl. „Ugy 
van, öcskös, — nem ám, öcskös!" Etc.

Nro. 6. Miről pedig, da capo, hallgata vala 
kis „k,“ miként hal a vízben, szólok vala én.

Mód fölött hibáztatom azt a rossz szokást, 
hogy nálunk minden diploma nélküli inczi-finczi 
embert, ha sok a termő földje, ha sok a pénze : 
megnagyságosurazunk ! Quo jore ? .. Matéria és 
A ni ma — két dolog, kedves kis „k !"

Azon meg igazán megütközöm, hogy diplo
más urak, kik y polgári ügy iratok exegézisét el
végezvén, egén positive tudják, hogy kiitek-kinek 
milyen cim dukál, öreg, érdemekben inegöszült

De hát minket nem fognak e hangok 
megtéveszteni ! Velünk van a jog, velünk 
a történelmi igazság és az az őszinte gon
dolat. melylyel Bosznia-Hercegovina népé
vel faji jellegük megóvása mellett a 
kultúra, az erkölcsi és anyagi jólét biztos 
révébe akarunk evezni ! Velünk a nemzeti 
nagyság tudata, mely bátorságot fog köl
csönözni, ha csüggednénk s ha beborulna 
a láthatár, fényt fog sugározni ezeréves 

■ szép hazánk örök dicsőségére!

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő-
1 fizetőinket, a kik még hátralékban van

nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
\ azokat mielőbb megújítani illetve a hát

ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne- 
j hogy a lap szétküldésében fennakadás 

álljon be. .4 KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
Személyi hir. Beregszászy István kir. 

tanácsos, Zemplénvármegye kir. tanfelügyelője a 
helybeli iskolák meglátogatása céljából f. hó 10-én 
városunkba érkezett.

Uj palotahölgy. Nagymihályi és sztárai 
Gróf Sztáray Sándorné szül, hajmáskéri Vécsey 
Paula bárónőt Ö Felsége a király palotahölgyé 
nevezte ki.

Adomány. Kállai Márton márki lakos 
egy polgári perből kifolyólag részére megítélt 10 
korona szakértői dijat azzal küldte be hozzánk, 
hogy ez összeget jótékony célra fordítsuk. Köszö
nettel nyugtatjuk az összeget, melyet rendeltetése 
helyére fogunk juttatni.

A jégpálya. M nt értesülünk, a jégpálya 
vasárnap, azaz f. hó 13-án délután megnyílik.

Uj ügyvéd. Keresztessy Lajos a sátor
aljaújhelyi kir. törvényszék nyugalomba vonult 
vizsgáló bírája Újhelyien ügyvédi irodát nyitott.

A nagymihályi Szabad Lyceum meg
alakítása ügyében a tárgyalások megindultak s 
valószinűleg karácsonyra be is fejeződnek, ugy 
hogy 1009. január hónapban megkezdődhetnek 
az előadások.

Uj malmok. Butkán és Hegyiben a le
égett gőzmalmok helyére tavasszal uj malmok 
épülnek. A volt tulajdonosok engedve a nép óha
jának tetemes befektetéssel építik fel vissza a két 
gőzmalmot.

Az alsógyertyáni hid ma-holnap kész 
lesz és a forgalomnak át fog adatni. Az uj hid a 
módén: technika egyik remek alkotasa és vasbe
tonból épült.

papoknak csak e címet adják meg : „Tisztelendő 
ur", még akkor is, ha azok parochusok. avagy 
esperes-lelkészek is!

A papi embernek, mikor papnövendék : már 
akkor kijár a reverende Domine cim ; mikor káp
lán, avagy administrator (helyettes lelkész), akkor 
már: „nagyontiszlelendő ur." A parochusnak ki
dukál a „főtisztelendő ur" megszólítás.

A magyar paraszt lelki pásztorát mindenütt 
igy titulázza meg : „fő ut !“ Es ez helyes is, mert 
a pap feje a hitközségnek és ez méltó is a papi 
állás magasztosságához.

Elitélendő tehát, ha egy lelkészt — legyen 
bár még amolyan fiatal is — igy szólitgatnák 
uraink . „Papom, púpocskám, szent atyus."

Az ilyen becézés — szerintünk - csufondáré.
Nro. 7. Helyteleníti pedig kis „k" nőkkel 

szemben a „kegyed" megszólítást. Igaza van. Alá
íróin. De legyen szabad azt kérdeznem : a „nagy- 
sám, nagysad, nagyságod" külömb titulusok-e?

A lovagiasságáról híres magyar nép tiszteli, 
megbecsüli a nőt.

De hát én nevetséges dolognak tartom azt, 
ha egy alacsony hivatalban lévő, vagy .szegény
sorsban tengődő embernek a feleségét megnagy- 
ságosasszony ózzuk !

Ez tán bizony sértő is ? !
Mondom pedig ezt azért, mert találkoztam 

már olyan Ibolyával, aki szerényeit lesütve a sze
mét. arra kért, hogy ne szólítsam igy !

A nagymihályi Uránia e héten két elő
adást tartott. Egyiket hétfőn, december 7-én az 
állami elemi iskolában, ahol Oppitz Sándor róm. 
kath. lelkész mutatta be vetített képekben a „Ti
szát" és környékét eredetétől a Dunába omláséig. 
A képek szót egét és magyarázatát Kassay Farkas 
Emma elemi iskolai tanitónő olvasta fel. Ezen 
előadás tisztán csak a tanuló ifjúság részére tar
tatott. A másik előadást december 8-án kedden 
este 8 órakor tartotta a nagyközönségnek az 
„Aranybika" szálloda dísztermében szintén Oppitz 
Sándor lelkész, ahol és amikor a „Montblanc" 
hegységet és vidékét mutatta be az előadó vilá
gos, tiszta képekkel; a képeket most önmaga 
magyarázta szabad előadásban. A közönség mér
sékelt számban jelent meg, a mi szintén azt iga
zolja, hogy csak változatos előadások vonzzák a 
közönséget nagyobb számban. Mert egyirányú elő
adás, bármily szép legyen az, nem költi fel és 
nem bilincseli le a nagy közönség figyelmét ugy, 
amint az egy Szabad Lyceum kebelében és ke
retében megtörténik. Az előadót megéljenezték. 
A legközelebbi előadás vasárnap, azaz 13-án este 
8 órakor lesz az „Aranybika" szálloda dísztermé
ben, ahol Oppitz Sándor lelkész fogja vetített ké
pekben bemutatni a „Tiszát" és környékét, to
vábbá „Firenzét." A Tiszát 63, Firenzét 50 kép
pel.

Halálozás. Egy sokat szenvedett férfiú 
hunyt el e héten városunkban. Sallay Béla kir. 
járásbiró az illető, aki 7 évi hosszas szenvedés 
után még fiatalon, 39 éves korában szállott a 
sírba. Elhunytéról a kir. járásbíróság külön gyász
jelentést adott ki s temetésén, amely f. hó 10-én 
délután 3 órakor volt a városi kórházból, megje
lent a város előkelősége, szine-java, élén Czibur 
Bertalan országgyűlési képviselővel. A háznál Vi
rág József lasztoméri ref. lelkész beszélt megin- 
ditóan, mig a temetőben Dr. Eperjessy Lajos 
ügyvéd búcsúztatta el barátai és tisztelői nevé
ben a megboldogultat. A koporsot a gyászkocsi
ból a sírig ügyvédek és bírák vitték. Nyugodjék 
békével.

Országos vásár. Városunkban az úgy
nevezett karácsonyi országos vásár december hó 
21. és 22-én fog megtartatni.

Fizetésképtelenség. GrUnwald. Adolf és 
Griinwald Manó gézsényi föld birtokosok fizetés
képtelenséget jelentettek. Passiváik 300000 koronát, 
aktíváik 180.000 koronát tesznek ki. A fizetéskép
telenséget a földárak hanyatlása idézte elő, Grün- 
waldék ugyanis parcellázásra vásároltuk ingatlant 
és miután azon túladni nem bírtak, kénytelenek 
voltak fizetés képtelenséget jelenteni.

Fegyverre vadászok, hiszen örömhírt 
közlünk veletek. Sok a róka Abara környékén, 
tehát pusztítani kell, mert ezzel nemcsak a pénz
tárca. hanem a vadászbecsület is növekszik. An
nál is inkább, mert kevés nyúl van ezen a vidé-

Ritkaság az a mai nagyzolási mániában szen
vedő társadalomban.

De megtörtént!
Nro 8. Az üdvözlések sorában igen gyako

riak az ilyen kitételek is, mikor pl. vendéget fo
gadunk : „Van szerencsém !“ Ha többen jönnek : 
„\an szerencsénk!" Ha bizalmas, jó barátok: 
„Servitore! Sérv úsztok! Hozott Isten benneteket!“

Szép a kereszténység köszöntés! módja a ka- 
tholikusoknál, kik hitük megalapítójának, Isten fi
ának nevével iidvözlik egymást eképen: „Dicsér
tessék a Jézus Krisztus. — Mindörökké Ámen."

Nro. 9. Az elbucsuzásnál igen szép formula, 
melyet a malmokban használnak egyes magyar 
helyeken. A távozók igy mennek ki a malomból: 
„Őrjenek békével!" Az ott maradottak kórusban 
igy válaszolnak vissza: .Költsék egészséggel!" 
(t. i. a megőrölt lisztet.)

Legszivélyesebb azonban — szerény vélemé
nyem szerint — az a köszöntési mód, mikor a 
szerető házigazda a kocsiig kikiséri vendégét, és 
a mikor Okigyelme az udvarból — in boné so- 
nantibus kirobog, búcsúzóul igy kiált a távozó 
után : „Ég veled és gyöngyharmat — a legkö
zelebbi visszont látásig !•

Kis „k"-nak csak ennyit: „ad félix revidére !“



ken. Ugylátszik, hogy az állatvilágnak ezen nem 
éppen bátor alakjai éppen a nagyszámú rókák 
miatt húzódtak más vidékre. Tehát lőni a rókát, 
mert ezzel egyúttal a nyulat szaporítják a bátor 
Nimródok, mert ha a róka kevesebb lesz, a nyu- 
lak talán visszatérnek. Tehát előre, előre !

— Állandó mozi Nagymihályban. A mozi 
tehát meghonosodott s mint szórakoztató és kul
turális intézmény országszerte virágzásnak örvend. 
És hogy ez nálunk is állandó lesz, gondoskodott 
róla Sutter Rezső, az „Aranybika" szálloda lele
ményes és ágilis tulajdonosa. Ezt helyesen is cse
lekedte, mert a tél folyamán úgyis kevés kilátás 
nyílik a bálokra, a táncmulatságokra és egyálta
lában minden olyan összejövetelre, ahol rang, kor 
és nemi különbség nélkül kellemes estélyeken le
het elűzni az élet nagy és apró gondjait. Ö ket
tévágta a gordiusi csomót olyanformán, hogy az 
„Aranybika" égisze alatt a tél folyamán állandó 
mozit rendeztet, amely egy napi késessel ugyan
azon képeket mutatja be, amilyeneket pl. a bu
dapesti „Apolló" kinematograf szinház, miután 
másnap ezen képek birtokába jut. Saját kinematog- 
ráfja pedig oly kitűnő, hogy ezen képeket azon 
mód adja vissza, mint akármelyik budapesti mozi 
kinematografja. Igaz ugyan, hogy nem csengetnek 
a villamos lángok kigyulása előtt, mint némely 
budapesti moziban, de azért kitünően fogja érezni 
magát a közönség ezen előadásokon. Az előadá
sok szombaton, vasárnap és ünnepnapokon este 
tartatnak. A szünetek alatt zene játszik. Tehát 
csak előre, mert azután meg a vendéglőben sem 
lesz lőre.

Karácsonyi cukorkák, gyertyácskák, ka- 
rácsonyfa-diszek. finom saloncukorkák, legfino
mabb tea- és dessert-sütemény. francia candiro- 
zott gyümölcs, malagaszőlő, datolya, prunelles, ki
tűnő lengyel gomba és pergetett méz. különféle 
diszmü- és bőr-áruk, valódi tajték-pipák, asztali- 
és függő-lámpák, finom porcellán-készletek, evő
eszközök stb. a legjutányosabban Brűgler Lajos 
fűszer-, csemege- és díszműáru-üzletében Nagy
mihályon beszerezhetők.

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉTHY" figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk (><• fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és hu- 
rutos bániaknak sok ezer esetében olv kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RÉTHY" név.

A magyar újságírás szenzációja ! ,./1 
Nap' a magyar legkedvesebb lapja ! A 48-as esz
mény és a magyar nemzeti törekvések egyetlen 
hü és kérlelhetlen szószólója. Főszerkesztő : Braun 
Sándor. Felelős szerkesztő : Hacsak Géza. Napon
kint 125.000 példány ! Egy szám 2 krajcár, A 
Nap előfizetési ára : Egy évre 16 K, félévre 8 K, 
negyedévre 4 K. egy hónapra 1 K 40 fillér.

W koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 

Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Karcolat.
Stefi nősű/ése nem sikerűi, ezért elkeseredé

sében a szerb határra megy, de onnan hama
rosan visszatér.

— Befehl von Hermannstadt!
Egy nagy, pecsétes levelet lobogtatva lép 

be e szavakkal Stefi szerkesztőségünkbe. Oda tó
dultunk Stefi köré s néztük a nagy Írást. Hát 
csakugyan hivatalos, katonai irat volt az, ékesen 
díszelegvén a borítékon K. u. k. Infanterie Re
giment Nr. 101.

— No Stefi, mondá főszerkesztőnk, hát be
hívták ?

— Igen, mennem kell a szerb határra, ott 
vigyázni a hazára. Ezt mondja a Befehl, a mitől 
azonban Stefi nem fél.

— Hát a felesége mit fog csinálni ?
— Pardon, nekem nincs feleségem.
— Hiszen a mull héten nősült meg, hát 

még el sem válhatott tőle.
Nagy tévedés van a dologban főur. Én 

csak akartam, de nem tehettem meg.
A jogászok azt tartják, hogy az akarat 

egy a tettel.

Tyű, a mindenét, ez baj volna, mert ak
kor több feleségem volna, mint volt a török szul
tánnak.

- No. ez jogi és filozófiai kérdéssé is tehető. 
De azt mondja meg. hogy miért nem nősült meg ?

— Mert az anyakönyvvezetőyel elvi diffe
renciáim támadtak. Én ugyanis azt mondottam, 
hogy akk<>r írom ala a jegyzőkönyvet, ha az egy
bekelés japán módszer szerint történik, ő erre 
becsapta előttem a könyvet és az ajtót, mire meg 
a menyasszonyom kezdett sikoltozni, hogy ő be 
van csapva. En botomra és csekély fizetésemre 
támaszkodva apelláltam az ideális és szabad há
zasság nevében az ellen, hogy a sírig köttessék 
ez meg, hiszen még nem is ismerem jól a leendő 
feleségemet. Mondottam hát, hogy egyelőre egy 
évig tartson a kötés, amelyet feloldunk, ha vala
melyikünket erősen szőrit. így van az a bölcs ja
pánoknál is, nem hiába, hogy ex oriente lux ke
letről jő a világosság. Azonban — sajnos — nem 
méltányolták eléggé fényes szónoklatomat s azt 
mondta ott egy hallgatóm, hogy majd tnegcibál- 
nák a hajamat a Reszta szüzek.’ ha ezt hallanák. 
Láttam, hogy nemcsak a legmodernebb házasság 
formájával, de a családi tűzhely istennőjének ne
veivel sincsenek tisztában, mert hiszen azok nem 
Reszta, hanem Veszta szüzek — tehát ellépked
tem, szegényebben egy menyasszonnyal, de gaz
dagabban egy tapasztalattal. Hogy melyik ért töb
bet, a nyájas olvasóra bízom ennek megítélését.

Hát csakugyan megy az annektált tarto
mányokba ?

— Igen, ha már menyasszonyomat nem 
annektálhattam, legalább annektált helyen legyek.

— S mikor kell indulni ? Azt hiszem csak 
néhány nap múlva.

— Nem. azonnal, mert figyelembe kell venni 
a mi speciális közlekedési viszonyainkat, mely sze
rint a vonatok érkezése és indulása 24—18 óra 
differenciával történik. Tehát sietek is ki az állo
másra.

— No Stefi Isten vele, vigyázzon az egész
ségére és siessen vissza Nagymihályba, mert vár
juk, várjuk.

Az ég áldja meg főur. Ha meghalnék, ho
zassa vissza holttestemet és temettessen el a La- 
borc partján, azután Írjon egy szép nekrológot a 
szerencsétlen Stefiről, akinek megkellett halnia, 
mielőtt szeretett volna. Még alig szedett néhány
szor ibolyát, alig látott nehány hajnalhasadást s 
máris el kell merülni az elmúlás tengerébe, a 
Hadesbe, a sötét alvilágba, a nagy Nirvánába.

. . . Néhány nap múlva már a harctéren lát
juk Stefit. Ezredese a következő rendeletet adta 
ki neki: „Hadnagy ur I Válkozzék meg bérét, und 
az ellenség hatolja ki pu! Habén Sie verstanden ?

Ver. — válaszolt Stefi nyugalommal.
Stefi akkor a parancs szerint távozott, hogy 

az ellenséget hatolná ki pu. Nemsokáig kellett 
kutatni, ime előtte terem egy vad szerb sertés, 
amely a sertésvész dacára átlengett a határon. 
Stefi saját külön pompon ágyújával halálra sebzi 
a vadat, amelyet katonái gyorsan elkészítvén, ne
hány óra múlva már vígan fogyasztottak a disz- 
nóságokat s a vinum tarnaicum mellett jó nótára 
is gyújtottak. Ilyenre ni :

Bor mellett okos lesz
A szamár is.

Hej nincsen a kulacsnál 
Bölcsebb kalamáris.

*
Késő éjjeli órákban kapjuk a Stefi levelét, 

mely igy szól: Kedves főszerkesztő ur! Mégis csak 
jobb Nagymihályban, mint itt. Ha másképpen nem 
lehet, megszököm, annyira visszavágyódom. Sá
toraljaújhelytől azonban repülőgépen fogok menni, 
mert ott nem igen van csatlakozás. Ezután ki sem 
mozdulok Nagymihályból, hanem sürgősen meg
kezdem helyi utazásaimat s tapasztalataimról min
den csütörtökre beszámolok. Egyelőre a főutcai 
világitó tornyon rendezkedem be. A viszontlátásra 
kész hive Stefi. (*)

Szerkesztői üzenetek.
Kiváncsi. (Helyben.) Nem kevesebbet kíván 

tőlünk, minthogy hamarosan nevezzük meg kéz
jegy mellett dolgozó belmunkatársainkat, mert Ön 
erre igen kiváncsi. Azután meg hogy ki az a Stefi ? 
Hát tudja, először is nem jó kiváncsinak lenni, 
mert ez árt a szépségnek. Másodszor meg éppen 
annyira jut ha kiváncsi, mint hogyha nem az. 
Harmadszor pedig nagy sajnálattal kell tudomá
sára adnunk, hogy kívánságának ez idő szerint 
eleget nem lehetünk s kíváncsiságát ki nem elégít
hetjük, nem pedig azért, mert az illetők most még 
nem óhajtják magukat megnevezni, mert úgy gon
dolják (és igen helyesen is) hogy igy többet hasz
nálnak városunk közügyének, hogy a szőnyegen 
levő városi és társadalmi kérdések sine ira et stúdió, 
minden személyeskedés kizárásával tárgyaltassanak; 
azután meg nem olyan kezdő emberek, hogy na
gyon boldogítaná őket neveiknek nyomdafestékkel 
való megörökítése. Stefii meg éppen nem nevez-

| zük meg, mert rá még nagy feladat vár társadalmi 
; is városi életünkben s szegény fiút igen zavar- 
I nánk és feszélyeznénk azzal, ha elárulnánk. Kí

vánjon inkább mást, pl. odaadjuk a jégpályát le
gestül, vagy a főutcái nagy fatoniyot órástul és 
láncostul, csak Stefit nem. Hogy az Írással szól-

■ iunk : ,.ő a mi szerelmetes fiunk, kiben megvigasz- 
taltatunk." Isten vele és gyöngyharmat,

.Ibolyát kerestem' . . . Ugyan kérem, inkább 
fát keressen ebben a téli időben, hogy legyen mi
vel befűteni. ..Meghalok én nemsokára... Az már 
bizonyos, hogy meghal. Ha pedig ez hamarosan 
bekövetkeznék, ilyen és ehhez hasonló verseinek 
tulajdonítsa. Mindkét verssel befütöttünk, ilyenfor
mán adván át ezeket a hallhatatlanságnak’

Stupidus András. (Helyben.) ön nem érti 
Stefit, sőt erősen elitéli, hogy olyan sok apró bo
hóságokat mond. Hát bizony ezt sajnáljuk, de nem 
tehetünk róla. Tanuljon, művelődjék s akkor talán 
megérti a karcolatot. Vagy talán az bántja, hogy 
Önnel még nem foglalkozott ? Hát hiszen a mi 
késik nem múlik, egyébként is télen olcsó a sza
már, mert istállópénzt kell fizetni.

Több levélre a jövő héten.

felelői iserkeutő Dr. Kállai Józaef.
Kiadóhivatali művezető : Lándai Józaef.

Hirdetések.
ÉRTESÍTÉS.

Van szerencsém a n. é. kö
zönség szives tudomására adni, 
hogy egy nagyobb mennyiség : : 

box- és chevró-bőr
jutányos árban való beszerzése 
által azon kellemes helyzetbe ju
tottam, miszerint a mai naptól 
kezdve egészen 1909. március hó 
1-éig a nálam megrendelt cipőket 
a következő mélyen leszállított ár
ban szállítom :

I pár férfi gombos v. fűzős box v. chevró K 13. 
1 pár női gombos v. fűzős box v. chevró K 11.

Nagymihály, 1908. december 1.

Dzsuppa Ferencz
cipész, Kazinczy-utca 21.

■ ............ =1
= Csakis saját termésű = 

vinnai boraimat
== következő áron adom :
Asztali bor . literenként 35 kr.
Vörös bor , 45 kr.
Muskotály . . „ 50 kr.
Asszú „ 1 írt 50 kr.
ggr 50 literen felül árengedmény.
2-52 WIDDER BÉLA.

■ ---------- ------ 1
2904. I. 1908. szám.

HIRDETMÉNY.
Nagymihály nagyközségben

1909. évben megtartandó

országos vásárok
1.

napjainak meghat 
Boldogasszony vásár

ározásáról, 
február 8.-9.

2. Virág márczius 29.—30.
3. György május 3.-4.

1. Antal „ junius 14.—15.
5. Nagyboldogasszony „ augusztus 16.- 17.
6. Lukács „ október 11.-12.
7. Karácsonyi „ december 20.—21.
Heti vásárok minden kedden és pénteken, a pén

teki hetivásárok sertés felhajtással tartatnak.
Nagymihály, 1908. évi november hó 1.

Tóth Árpád WaHiovszky Béla
közs. jegyző. Itöis. biró.



ACKERMAN ARTHL'R 
órás- és ékszerüzlete Nagymihályon (Grosz palota).

Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives tudomására, hogy 
már megérkeztek a

= karácsonyi és újévi = 
ajándékoknak legszebb és legalkalmasabb arany- és ezüst-áruk, 
u. in. órák, gyűrűk, függök, láncok, karkötők, stb. stb ’

Egyben tudatom a n. é. közönséggel, hogy sikerült a hires 

„O D E 0 N“ Grammophon 
gyárral oly előnyös összeköttetésbe lépnem, miszerint egy igen jó 
tisztán működő eredeti _ODEON“ gépet már 24 koronáért ad
hatok. A nálam vásárolt „Odeon” lemezeket 1 s-ad árban becserélem.

Midőn még a nagyérdemű közönség szives figyelmét javító
műhelyemre is felhívom, vagyok magamat a n. é. közönség szi
ves jóindulatába ajánlva

kiváló tisztelettel

J ckertnan .1 rth u r.

Földbirtokosok figyelmébe!
A FRANCK HENRIK FIAI-féle kassai pótkávé-gyár igazga

tósága a mezőgazdáknak a cikória gyökér termesztését is ajánlja 
a vetésforgóba bevenni.

A CZIKÓRIA
ikatáng gyökér — cichorium inthybus)

mely őszi szántást kíván, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti 
művelésnek szánt talajt még tél előtt előkészíttetni. — A nyeis 
anyag 1909. évben métermázsánként 4 K 10 fill. árban 3% súly
levonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 3 K 70 f 
ár mellett Töketerebes és Nagymihályi állomáson vétetik át és 
azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál agyári igazgatóság.

Kassán, 1908. november 30-rfh.

FRANCK HENRIK FIAI.

11n 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 használt fában es Stylben, úgymint : teljes

háló, ebédlő, uri-szoba és szalonberendezések- 
böl. luxus-, fantasia- és ülőbútorokból, azönyegdivánok. ottománok és 
mindennemű matracokból; úgyszintén elvállalunk mindennemű díszítési és kár
pitos-munkákat is. Továbbá nagy raktárt tartunk szőnyegek e- függönyökben 
ZESalrtár előszoba és Isoxiy-Ixa'bereri.d.ezéselc’böl.

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. 
W Dán raktár tnÍHíiennemii rézbut arakban. 

^pecialisláfimedcrnanqelbérbuiereKban
A n. é. közönségnek figyelmébe ajánljuk a most létesített külön osztályt 

tömörfa (m a s s i v) bútorokban, 
amennyiben egy elsőrangú tömörfa (massiv) bútorgyárnak a kizárólagos elárusitását 
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. 2—6
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Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
------------ nincs jobb a *■ 

[RéthyZi cukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, [1 
mivel sok haszontalan utánzata • van.

: 4H» 1 doboz 60 fillér.

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!
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Szép téli alma
I inétennázsánként 3 2 koronáért kapható 

TILF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.
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Aki valódi angol szövetből 

jő és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék ujonnan 
berendezett gyapjuáru-raktáramat 
megtekinteni

Tisztelettel 

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

NAPTÁRAK az 1909. evre ItAmw- 1. L.JuL___  _____..................

értesítés.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

n. é. hölgyközönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet.
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth Lajos-utca 
26. sz. alatt livó Tischler féle házba helyeztem 
át. a melyben francia és angol szabású toiletteket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

Főtörekvésem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiv iló tisztelettel

R. Josefovíts Boris.

K e i l-l a k k
legkitűnőbb mázoló szer '

- puha padló számára. 
Keil-feie viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér GLASUR” fénymáz 90 fillér. 
Keil fele arany fénymiz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Gliick Mór czégnél Nagymihályon. 
••••••••••••••••••

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


