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O1 vasóinkhoz.
A .Felső-Zemplén" legközelebbi számával 

tizennegyedik évfolyamába lép.
Hossza idő ez egy lap életében, még hosz- 

szabb. ha elgondoljuk, hogy a .Felső-Zemplén' 
nemcsak társadalmi, hanem politikai lap is. Mint 
ilyen hallatta szavát országos kérdésekben s irá- 
nyitólag hatott nemcsak Nagymihály és vidéké
nek. hanem az egész megyének véleményére.

A „Felső-Zemplén" mint társadalmi lap 
függetlenül minden befolyástól tisztán csak vá
rosunk és vidékének anyagi és kulturális előre
haladásán munkálkodik. Ilyen célból kellő esz
közök állanak rendelkezésére. Kiváló munkatár
sak, elsőrangú nyomda lehetővé teszik azt, hogy 
a vélemény nemcsak kellő irodalmi formában, 
hanem külső megjelenésben is megfelelő legyen 
s viszhangot ébresszen.

Nem leszünk szerénytelenek, ha rámutatunk 
arra, hogy Nagymihály városának - amely 
Zemplénmegyében úgy lakosai számánál, mint 
értelmiségénél fogva mindjárt megyénk székhelye 
után következik fejlődésében nekünk számot
tevő részünk van. Mert irányítottuk a közvéle
ményt, ostoroztuk a maradiságot s megmutattuk 
az utat, amelyen haladni kell városunk vezető
ségének és társadalmának, hogy hires történelmi 
vármegyénk második főhelye, városunk lépést 
tartson a korral s lakosai anyagi és szellemi jó
létben mindig előbbre haladjanak.

A .Felső-Zemplén' továbbra is hű marad 
elveihez. Sőt ezután még fokozottabb erővel 
igyekszik azon, hogy az általa már előkészített 
és a megvalósuláshoz közeledő tervek valóban 
testet is öltsenek.

A „Felsö-Zemplén' minden barátját és ol
vasóját arra kérjük, hogy támogasson minket

T A R C Z A.
Jolánka vár.

— A Felsó-Zemplén eredeti tárcáfa. —

— Ki hitte volna, hogy annyi ki-kitörő vá
gyat hagy a szívben egy pillanat, hogy emlékek, 
elmúlt álmok mind csak újabb rugói legyenek 
egy óriási szenvedélynek, mely kíván, kér és ki
elégítésre vár.

S az a pillanat ? Mit szóljak arról ? Egy éles 
fütty időtartama, melyben elmúlt a szív zenéje és 
sejtések tódultak az agyba : lesz-e ismét az, a mi 
volt, vagy néma sirrá halmozódik az a sok virág, 
melyet a tavasz bája nyujt ?

Agyrémek tánca, őszi szél jajgatása a sírke
resztek között . . . eh, mit rémitgettek ! Bujdosó
nak adjatok vigaszt, hogy kettészakítsátok szivét, 
— nekem hagyjatok békét. Álmot nekem, mely
ben ujjáébred az, a mi a szívnek egykor annyi 
édent adott. Álmot, hogy odarepüljek, hol egy 
hasonló szív dobog, hol talán egy édes emlék 
könnyet csal ki, hogy visszatükröződjék abban 
öröm, bánat, boldogság és boldogtalanság ... 
„Boldogtalanság" ?! mennyi mindent rejtegetsz 
magadban s hány ember vett már ajkaira, hogy 
azt, a mit titkol, benned és általad fejezze ki. S 
mi vagy ? Hol vagy ? Ismerlek tán ? Vagy ismert 
más, a ki miattad könnyezni is tudott ........ De
hogy, csak hitte, hogy ismer, árnyékomat látta 
csak, mert előttem mindig volt valami, a mi uta
mat elállta : egy férfi szerelme, mely követett nap
pal. éjjel, mely sohasem engedett hozzáférköz- 
nötn" . . . 

abban a szép és nemes küzdelemben, amelyet 
városunknak és vidékének érdekében folytatunk. 
Hogy ezt megérdemeltük múltúnk mutatja. 
Hogy ezután is igy lesz, arra kezeskedünk.

A „Felső-Zempltn” szerkesztősége.

Elöfizetési felhivás.
A .Felső-Zemplén' XIV. évfolyamára ezen

nel 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 
naptárt kapnak ajándékul.

A „Felső-Zemplén” kiadóhivatala.

KARÁCSONY.
Nagymihály. 1908. dec. 22.

És elkövetkezett az idők teljessége . .. 
megszületett a Messiás . . . 1908. évvel 
ezelőtt napkeleti bölcsek és királyok zarán
dokoltak Betlehembe és körülállták a já
szolt, ahol a Megváltó született. „Mert ugv 
szerété Isten a világot, hogy egyetlen szü
lött fiát adá érette" . . .

A miről a próféták szólának, betelje
sedett. Egy uj hit tüze lángol fel az em
berek lelkében, amelynek központja a bet
lehemi csecsemő. Nem a rettenetes, hara
gos Jehova, hanem a szeretet Istene tölti 
el az emberek lelkét, a szeretet, mely vi
lágokat alkot s uj utat mutat az emberi
ségnek.

Megtörve, könnyes szemmel állt az ablak
nak támaszkodva s nézett ki a messzeségbe, tán 
nem is tudta, hogy mit nézett. Tegnap még karjai 
között volt Elemérjének, ma meg csak panasz
kodni tud, mintha az a rövidke távoliét elrabolna 
mindent: szerelmet, boldogságot. Pedig igazán 
csak agyrém. A lány szive úgy van megalkotva 
az Istentől, hogy egy perc elég a legnagyobb bá
nat előidézéséhez. Egy perc, melynek nincs is ér
téke, mely legfeljebb annyit tartalmaz, hogy nem 
engedi közelében lenni annak, a kiért rajong. Pe 
dig a világ sem dől össze ; annyi év után egy kis 
idő, egy nap nem lesz romba döntője annak a 
szép világnak, melyet ketten annyiszor megálmod
tak.

Szép tavaszi nap volt, mikor első álmuk szö
vődött. A mandula virágzott épen, szinte ellepte 
a sok rózsaszínű virág azt a keskeny hegyi ös
vényt, melyen szó nélkül mentek a világba. Ók 
maguk sem tudták, hova indultak, csak mentek. 
Valami titkos sejtés volt mindegyikükben, szólni 
egyik sem mert, pedig akkor már régen szerették 
egymást ... Ezt a napot várták mindaketten . . . 
virágos utat, meleg napsugarat, magányt, hogy 
senki se lássa, senki se hallja azt a boldogságot, 
mely kettőjüké. Kiérlek egy parányi tisztásra. Vi
rágzó cserjék vették körül s szinte kínálták árnyé
kukat. Ha beszélni tudna a mandula virág, már 
ha lehullott fája tövébe, még akkor is azt mon
daná minden arramenőnek, hogy csak egyszer lá
tott ilyet. Az elszáradt kórót virulni látták, a kö- 
römnyi bogarat, mely ruhájukra mászott tündért 
szépnek látták. Megkérdeztek minden levelet a fán. 
a csendet, a felhőt, az eget kérdezték, mind mind 
azt felelte, hogy szeretik egymást. Mért örül a

A pogányság durva és ateisztikus világ
nézetét, amely emberáldozatokkal orgiáját 
üli a római császárok alatt, a világi hata
lomban ugyan még gyenge, de a szelídség
ben és szeretetben hatalmas uj hit, a ke
reszténység romba dönti. Hasztalan már a 
pogányság utolsó erőfeszítése, a mérhetet
len vér és lángtengerből megtisztulva emel
kedik ki az uj hit s besugározza az egész 
föld kerekségét.

„Elmenvén pedig tanítsatok minden 
népeket, megkeresztelvén őket az atyának, 
fiúnak és Szent léleknek nevében" ... És 
úgy lón. Eloszlának az apostolok, hirdet
vén az igét.

Az a kis csecsemő, aki 1908. évvel 
ezelőtt betlehemi jászolbölcsőjében látott 
napvilágot, hatalmasabb volt a világ ösz- 
szes fejedelmeinél, mert nem vassal és tűz
zel hódított, hanem a szeretet melegével 
fűzé magához az emberiséget ; nem Ígért 
követőinek földi hatalmat és dicsőséget, 
hanem lelki nyugodtságot, boldogságot. 
Nem földi, hanem lelki kincsek gyűjtését 
tanitá. mert ezen alapszik a megelégedés 
a földi boldogság. .Úgy cselekedjél ember
társaiddal, mint a hogy kívánod, hogy ve
led is cselekedjenek. ..“ gyönyörű arany
szabály, amelynek megtartásával mily bol
dog volna az emberiség !

Ha a szív sajog, ha a szív beteg, hasz
talan erre a tudományoknak és filozófia-

gyermek, ha anyja bábut ad neki ; mért éled a 
növény, ha öntözik ? S mért örültek Ők, hogy 
megmondták egymásnak mindent ?

Aztán mentek összekapaszkodva, árkon bok
ron át; nem kerestek utat, vitte őket az, a mi 
azóta könnyeket is sajtolt nem egyszer a lány sze
méből. Azóta elmúlt sok tavasz. A mandula virág 
kinyílt és lehullott újra meg újra, tán mások is 
pihentek azóta árnyékában. Jolánka meg sir, ne
vet, dalol és panaszkodik fölváltva. Hogy azért pa
naszkodik most is, a szive azt súgja, hogy kell. 
Hát mért is olyan mostoha a sors, hogy csak 
órákra hozza őt össze Elemérrel. Tán inkább ne 
is látná, legalább nem korbácsolná fel a bucsuzás 
perce minden világfájdalmát. Vagy tehet-e róla, 
hogy ilyenkor csak az árnyékot látja* Csak azt ke
resi, a mi fájhat szivének, hogy még jobban fáj
jon : hogy meghaljon s Elemér már csak sírjához 
jöjjön. Szegény Jolánka. S ha most betoppannék 
Elemér, egyszerre elfelejtene mindent, hazugság 
volna minden balhiedelme, korholná önnönma- 
gát. hogy ilyet, meg ilyet mert gondolni, mert 
boldog, mert nem lehet bánata s nincs oka sírni. 
Minden csekély neszre figyelt egyik percben, má
sik percben meg nem hallott semmit, csak nézte 
azt a nagy körtefát az udvaron, mely lomhán 
inogott jobbra-balra. Nemet bólintott nagy fejével 
szinte kárörvendően, hogy a szegény Jolánkának 
még jobban fájjon a szive. Pedig nem jól teszi. 
Álmatlan éjszakát okoz neki. Pirosra sírja szr'p 
szemeit s ián még átkozni is fogja a sorsot, mel 
szerelmet adott a szivébe. De hátha elalszik, ál 
módik valami szépet s mikor felébred, elfelejt min 
den keserűséget s vár ismét dalolva mint eddig ... 
vár és vár. G.

Lapunk mai iiímt 4 oldalra terjed.



nak összes rendszere ; nem gyógyítja ezt 
meg az orvosi tudományok összesége, nem 
a világ legnagyobb hatalma. Csak a hit. 
a szeretet az a gileádi balzsam, a mely 
csendesíti, meggyógyít ja.

Hogy is mondja nagy költőnk ?
„Földi ember kevéssel beéri, 
Vágyait ha kevesebbre méri."

Igen, ugy van. A boldogsághoz na
gyon kevés szükséges és mégis mily keve
sen tudják ezt megtalálni, mert kevesen 
tudnak erősen, rendületlenül hinni és bízni.

„Legyetek tökéletesek, mint a ti 
mennyei atyátok tökéletes".. . ismét egy 
nagy életigazság. Mert gyenge a hit, mely 
tudomány nélkül való s gyenge a tudo
mány, amely a hitet elveti magától.

A keresztyénség világtörténeti jelentő
sége éppen abban áll. hogy az emberek 
gondolkodás és életmódját változtatta meg 
s a durva, szilaj erkölcsökat megszelidité, 
sőt megfékező ; nemcsak a test, hanem a 
lélek ápolását is hirdető : e földi lét szen
vedéseit a keresztyéni megnyugvásban eny
hítő ; a krisztusi erények követésére az em
beriséget serkentő ; végre nagy fájdalmunk
ban, mérhetetlen testi és lelki szenvedése
ink közepette elénk tárja annak megdicső
ült alakját, aki Isten fia volt, mégis szen
vedett többet, mint a mennyit földi ha
landó csak szenvedhet, tehát nekünk is 
tűrnünk kell Istenben való megnyugvással 
szenvedéseinket.

Karácsony ünnepét üli a keresztyén
ség. Méltán zúgnak a harangok, mert hir
detik, hogy megszületett a Messiás !

Egy fontos miniszteri rendelet.
dec. 20.

A ni. kir. vallás- és közoktatási miniszter f. 
évi december hó 14-én kelt 145 KM) szám alatt 
körrendeletével nevezetes újítást hozott be a pol
gári iskoláknál. Minthogy városunkban is van 
polgári iskola, bizonyára nem lesz érdektelen ezen 
rendeletet röviden ismertetni és értelmezni. Neve
zett rendelet 2. pontja világosan kimondja, hogy 
elemi iskolai V., vagy VI. osztálybeli bizonyítvány 
alapján a polgári iskola II.. illetve 111. osztályának 
tantárgy aiból magánvizsgálat ezentúl nem engedé
lyezhető. Az ily bizonyitványnyal biró folyamodók 
föltétlenül kötelesek a polgári iskola I. és II. osz
tálya tantárgyaiból szabályszerű s a követelmé
nyeknek mindenben megfelelő magánvizsgálatot 
tenni.

E rendelet szelleme és értelme igen világos 
és azon tapasztalati tényből indul ki. hogv az 
elemi iskola V. és VI. osztályának anyaga nem
csak hogy nem azonos a polgári iskola I. és ll-ik 
osztályának anyagával, hanem az elébbi annvira 
alatta áll az utóbbinak, hogy még különbözeti 
vizsgára sem bocsátható az illető, mert az ugvan- 
azon cimü tárgyaknál is az elemi iskolai anyag 
szükebb kerétii 8 tárgyalási módja is alacsonyabb 
nívójú.

Hogy ez mennyire tapasztalati tény nemcsak 
a polgári iskolai tanárok, hanem a felettes ható
ság részéről is. mutatja a múlt héten itt időző s 
a polgári iskolát is meglátogató Beregszászy Ist
ván kir. tanácsosnak, Zemplénvármegye kir. tan
felügyelőjének azon megjegyzése, hogy nem cél
szerű, sőt káros az iskolára nézve az elemi iskola 
V-ik osztályából a polg. isk. ll-ik, vagy az elemi 
iskola Vl-ik osztály ából a polgári iskola lll-ik osz
tályába, habár különbözeti vizsgával is. a jelent
kezőt rendes tanulóul felvenni. S liogv ez az usus 
minél hamarabb megszűnik, mutatja a fennti mi
niszteri rendelet, amely még magántanulónak sem 
engedi a jelenkezőt a magasabb osztályba felvenni.

Jo lesz tehát ezeket a szülőknek megszívlelni 
s a jövőben már a l\ -ik elemi osztály elvégezte 
után határozni gyermekük sorsa felett. Ha fiaikat 
tovább akarják taníttatni. akkor az elemi iskola Vl-ik

osztályának elvégezte után azonnal írassák be a 
polgáriba és ne nehezítsék meg gyermekeiknek a 
polgári iskolában való tanulását és előmenetelei 
azzal, hogy még egy. vagy éppen 2 évig tartják 
vissza még az elemi iskolában csak azért, hogy 
anyagilag kevesebbet kelljen rá áldozni Nagyon, 
de nagyon megbosszulja magát ez a takarékosko
dás a gyermek jövőjében.

VEGYES HÍREK
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk 

lapunk t. olvasóinak és munkatársainak. Legyen 
mindnyájuknak az a szent karácsony, a mit mi 
óhajtjuk : a szeretet ünnepe.

Az országút burkolása A kereskede
lemügyi miniszter értesítette a város közönségét, 
miszerint Nagymihály városán átvonuló ország
úton a burkolási munkálatok az 1909. évi április 
havában fognak megkezdődni. Az árlejtés sikerrel 
járt s a minisztérium a kockakővel való burko
lást fogadta el.

Uj ügyvéd. Dr. Holló Andor ügyvédje
lölt. lapunk volt munkatársa, e hó 21-én a bu
dapesti ügy ved vizsgáló bizottság ékíti sikerrel ál
lotta ki az ügyvédi vizsgát. Az uj ügyvéd irodá
ját Sátoraljaújhelyben fogja megnyitni.

Esküdtbirósági elnökök. A kassai kir.
Ítélőtábla elnöke a sátoraljaújhelyi kir. törvény
széknél szervezett esküdtbiróság elnökévé az 
1SI09. évre Fomszek Béla kir. törvényszéki elnö
köt, helyettesévé pedig Wieliand Lajos törvény
széki bírót jelölte ki.

A vasárnapi munkaszünet felfüggesz
tése. A kereskedelemügyi miniszter az orsz. ma
gyar keresk. egyesület kérelmére e hó 27-én a 
vasárnapi munkaszünetet felfüggesztette s igv az 
üzletek nyitva tarthatók.

A nagymihályi műkedvelő társaság
1909. január hó 2-án az Aranybika szálló összes 
termeiben zártkörű táncestélyt rendez, a létesített 
korcsolyapálya költségeinek fedezésére. Tekin
tettel a sok gyászesetre, melyek a Műkedvelő Tár
saság több tagját érték, a tervbevett műkedvelői 
előadás elmarad s a táncestélyt tombolajáték nyitja 
meg.

A Szabad Lyceum. Az ige tehát testté 
|i>n. Megalakult a Szabad Lyceum, a tudományok 
népszerűsitésére. Az előadások címeit és a felol
vasók neveit ift közöljük azzal a megjegyzéssel, 
hogy az előadások mindenkor délután 3 órakor 
tartatnak meg vasárnapi, vagy más ünnepnapon. 
Január hó első hetében már meg is kezdődnek, 
amelyről értesíteni fogjuk olvasóinkat. Felolvasnak, 
illetve előadást tartanak: Makay István tanár: I. 
Tesla híres kísérletei a magas feszültségű és sza
pora váltakozást! elektromos áramokkal. (Kísérleti 
bemutatás). 2. A repülésről. Fáy Borbála polg. isk. 
tanitónő : Petőfi költészetéről. Csollák llár igaz
gató tanár: A világirodalom főbb irányai. Dr. 
Kelhier Mihály ügyvéd: A halálos Ítéletekről. Dr. 
Widder Márk orvos : Az egészségügy köréből. 
Pallér Klára polg isk. tanitónő: A mérges növé
ny ékről s az állati és növényi mérgekről. Hosz- 
podár Ilona tanitónő : A madarak életéről. Grents- 
perger Ernő tanár : I. A perspektíva. 2. Magyar 
néprajzi vonatkozások a művészetben. Dr. örtey 
Ödön orvos: I. A tüdővészről. 2. Az alkoholnak 
a szervezetre való hatásáról. Zimonyi Henrik mér
nök : A vasút építésről. Walkovszky Béla főbíró: 
A Balkán államok történeti fejlődése. Mittl Ferenc 
tanár : A regény írás története. Klain Sándor zene
tanár : A magyar zene történeti fejléidése. Minden 
délután két előadás van.

Sylvester estély. A nagymihályi Casinó 
I. évi december hó 31-ét: szokott Sylvester estélyét 
tailja a Casinó és a Barnai szálló összes termei
ben, melyre a Casinó bel- és kültagjait ezúton 
tisztelettel meghívja a választmány megbízásából 

a rendezőség.
A nagymihályi Izr. nőegylet az izrac- 

l lila szegény iskolás gyermekeknek téli ruhával 
i leendő ellátását határozta el és e végből tagjai 

között gyűjtést is rendezett. Mint értesülünk a 
gyűjtés kellő eredménnyel járt és 25 iskolás gyer
mek még e hét folyamán téliruhával lesz ellátva. 
Nem győzzük eléggé dicsérni a humánus egylet 

| és a vezetőségnek buzgó törekvését.

Az Ifjúsági egyesület Urániája f. hó 
20-án vasárnap este tartotta meg ismét előadását 
az „Aranybika" szálló dísztermében. László E. 
Elóris elemi iskolai tanító, c. igazgató felolvasása 
mellett bemutatásra került „Petőfi". A nagy költő 
születésétől egészen tüneményszerü elmúlásáig 
mintegy 25 vetített kép mutatá be az életében 
előforduló nevezetesebb mozzanatokat. Majd a 
szent gotthaidi vasútról - Lucerntől egészen Milá
nóig _ láttunk szép vetített képeket Oppitz Sándor 
lelkész értelmezése mellett. A nagy havasokról 
azonban oly hideg áradt szét, hogy a közönség 
csendesen oszladozni kezdett. Mint értesülünk egé
szen február közepéig a nagy közönség részére 
nem lesz előadás.

Ref. istentisztelet. A helybeli ref. fiók
egyház tagjait tisztelettel van szerencséin értesí
teni, hogy f. évi december hó 27-én — karácsony 
harmad napján — d. e. 10 órakor az állami is
kola szokásos helyiségében, úrvacsora osztással 
egybekötött istentisztelet lesz. Klain Sándor egy
házi jegyző.

Eljegyzés. Dr. Holló Andor ügyvéd, la
punk volt munkatársa mai napon eljegyezte Po- 
lányi Teréz urhölgyet, Polányi Géza kir. közjegyző 
bájos és nagymüveltségü leányát. Gratulálunk az 
őszinte szerelemből kötött frigyhez.

Gyermekfelruházási ünnepély. Pazdi- 
cson f. hó 24-én megható ünnepély keretében 
folyt le a szegény iskolás gyermekek felruházása. 
Ozv. Nauendorf l lenrikné. a közjótékonyságáról 
ismeretes úrnő ez idén is maga köré gyüjté a sze
gény gyermekeket, akik közül 170-et ruhaneinüek- 
kel ajándékozott meg. A nemes tett dicséri a fenn- 
költ gondolkodású úrnőt.

Hirlapárverés. A Casinó egylet igazga
tósága értesíti t. tagjait és a n. é. közönséget, mi
szerint dec. hó 26-án d. u. 6 órakor a Casinó 
által előfizetett lapok árverésen fognak eladatni.

Névmagyarosítás. Melhart Pál nagymi
hályi lakos saját, valamint Melhart Pál, Margit 
és Péter nevű kiskorú gyermekei, továbbá Melega 
Pál, László és Vilmos nevű kiskorú mostohagyer
mekei „Medgyesi"-ve magyarosították a nevüket

A nagymihályi mozi e hó 26-án első 
előadását tartja a következő műsorral : Sajtó hiba, 
Öreg juhász. Elő rajzok, Szőke hercegnő, Nagy
bácsi megégett. Leányvadász, Kisorsolt asszony, 
Ártatlanul elítélve. Modern mezőgazdaság. Az elő
adás mim eddig is — az „Aranybika" díszter
mében tartatik. Végül ismerkedés az „Aranybika" 
összes termeiben. Utolsó kép (villamos világítás 
nélkül) a halvaszületett nagyapó, vagy a két szál 
faggyú gyertya.

Az uj bortörvény életbeléptetése. A 
borhamisításnak és hamisított bor forgalomba 
hozatalának tilalmazásáról szóló ez évi 47. tör
vénycikk szentesittetvén, az Országos Törvénytár
nak 16. számában közzététetett és 1909. január 
hónap 1-én fog életbe lépni.

Sylvester estély az Aranybikában. Csü
törtökön, dec hó 31-én az „Aranybika" dísz
termében terített asztalok melleit mozgófényké
pekkel Sylvester estélyt tart a rendezőség. Este 9 
órakor még malacpecsenyét is adnak annak, aki 
megkívánja e nemzeti eledelt. (12 órakor az el nem 
fogyasztott malac visítani fog.) Félreértések elosz
latása szempontjából mindjárt ki kell jelentenünk, 
hogy azon előadás, illetve estély tulajdonképpen 
budapesti cabaret mintára van berendezve. T. i. 
az illető ur, vagy urhölgy egész, nyugodtan néz
heti az előadást s közben étvágyát is kielégtiheti 
az előtte levő asztalon felrendelt ételekkel és ita
lokkal.

Vásári lopások. Az utóbbi időkben a 
vásári lopások napirenden vannak, ugy a heti, 
mint az országos vásárokon notórius tolvajok ér
zékenyen megkárosítják a kereskedőket és külö
nösen a sátorosokat. A legutóbbi országos vásá
ron a csendőrség letartóztatta Horváth Gáborné 
és Kerekes Julianna cigány asszonyokat, a kik 9 
helyen követtek el kisebb-nagyobh lopásokat és a 
kiknél elfogatásuk alkalmával 500 korona értékű 
árut találtak.

A magyar újságírás szenzációja! „A 
Kap" 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 I Egy szám 2 krajcár, /I 
Nap előfizetési ára: Egy évre 16 K. félévre 8 K. 
negyedévre 4 K. egy hónapra 1 K 40 fillér.

— Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉTHY" figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 60 fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és hu- 
rutos bántalmak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a ..RÉTID" név.

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 a toronyról a jégpályára látogat cl.

Nagyságos Főszerkesztő L r !
Sajnálattal kell bejelentenem, hogy a torony

ról kénytelen vagyok magamat kilakoltatni, mert 
az aer nagyon szellős, úgy hogy becses körmöm 
megfagy a gitár pengetésén, azután meg kiváló 
hangszerem finom és melancholikus zenéjét túl 
kuvikolják és huhogják a nevezett modern béi- 
házbaii lakozó természetrajzi alakok. A denevérek 
pedig drága orromat is veszélyeztetik, úgy hogy 
ennek következteben utóbbi érzékszervem műkö
dése is gyorsabb lett. /A múlt éjfélkor meg felki
áltott hozzám H. ur, aki disznótorról jött hazafelé, 
hogy „Stefi, Stefi, szállj le már onnan, mert a 
magistratus közcsendháboritásért megbüntet." 
Nehogy tehát bármiképpen baj történjék, leszállók 
magas hajlékomból s miután láboin úgyis elzsib
badt, elmegyek egy kicsit korcsolyázni a jégpá
lyára, avagy jegezni a korcsolyapályára, mert a 
„Felső-Zemplén-‘ben (amelyet a leghitelesebben 
értesült újságnak tartok) olvastam, hogy a jég
pálya december 13-án d. u. 3 órakor megnyílik. 
Le is szállottam s pont 3 órakor végig siklott te
kintetem a pályán, amelyet örömmel néztem es 
tekintettem rajta végig olyan pillantásokkal, mint 
amilyenekkel Mózes a Nébó hegyről mérte végig 
az ígéret földjét. Ez tehát a mit ígértek. Feltűnt 
ugyan, hogy senkit sem látok még, de ezt úgy 
magyaráztam, hogy irántam való nagy tiszteletből 
nem mer senki sem a pályára menni, mig én fel 
nem avatom. Jó. Felkötöttem tehát legújabb rend
szerű görbe orrú Merkúr korcsolyámat, amely 
Werthciin kulcscsal jár s uccu neki a jégnek . 
Jégnek?., óh dehogy, a víznek, víznek, Nagysá
gos Főur, meg a hegyrendszereknek.

Nem is tudom, mi történt velem, mert én 
tulajdonképpen nem is korcsolyáztam, hanem min
denféle elliptikus, parabolikus, hyporbolikus, sőt 
harmad és negyedrangu görbe pályákon igyekez
tem kerülgetni a kiemelkedő földtömegeket, néhol 
egész hegycsúcsokat, folytonos mozgással, hogy 
mégis messziről úgy lássék, mintha korcsolyáznám. 
Annyira félelem nélkül tettem ezt, noha mozdu
lataim hasonlók lehettek a sánta szarkáéhoz, hogy 
még a pálya szélén figyelő állásban levő pálya
igazgatónak is köszöntem. Azonban nemcsak a 
szerelemnek, hanem a korcsolyázásnak is vége 
szokott lenni. Egy genialis oldal mozdulat után kel 
nagy földtömeg, közel egymáshoz, mint Scilla és 
Charibdis állottak. Tetszik tudni föurnak a mon
dást, hogy „incidit in Sáliam, qui vult eyitare 
Charibdym.- En is igy jártam. A mint Charibdys 
mellett akartam ellantolni, egyszerre csak egy 
nagy víztömegbe sülyedtem s addig meg sem ál
lottám, mig a Laboréba sülyedt gőzgép kazánjába 
nem jutottam. De nem gyultam ám meg. mert 
a gőzgép be levéli süllyedve a Laboréba, a ka
zánja is vízzel volt tele. Igy a kéményen keresz
tül hamar kiúsztam és meg sem állottam a sör
gyárig, ahol hamarosan sör és orvosi segélyben 
részesültem.

Nagyságos Főur ! Olvasván ezeket, nemes 
szivét bizonyara meghatja Stefi sorsa, aki egész
ségét és életét nem kiméivé kötelességet teljesiti. 
Teszem is mindenkor. Csak arra kérem, hogy 
máskor küldjön el akár a menyországba, akar a 
pokolba, akár a legsötétebb Nirvánába, akái a 
zulukafferek birodalmába, csak a korcsolya pályára 
ne.

Végül idecsatolom utiszámlámat. 
Merkúr korcsolya...............................
Wertheim kulcs hozzá.....................
Belépés a pályára (mint szerkesztőségi 

tagnak olcsóbban.)....................
Korcsolya köszörülés.........................
Dupla talp a cipőre....................
Buffet a korcsolyapályán (egy pár 

virsli s egy kenyér, egy fröccs) 
Korcsolyafölcsatolásért a szolgának 
Ruhaszáritás..........................
Sör (kedvezményes árban) egy üveg

20 K —
4 , 50

1

.. w 
„ 20 
.. 85

2 - 10 
.. 05
.. 60

A mentőknek.........................................— , HU . I
Villamos vasat (átszálló jegy) . . " 32 "

Összesei! 39 K 32 f.
Maradok Nagymiháiyban. 1908. dec. 24.
Nagyságos Főszerkesztő urnák kész híve

Stefi.

Szerkesztői üzenetek.
— Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség. —

//. ///. (München, i Elénk tollal megirt s igen 
kedves tárcacikkét nagy élvezettel olvastuk, azon
ban legnagyobb sajnálatunkra nem közölhetjük, 
mert a „Felső-Zemplén" „miliö“-jébe nem illeszt
hető be. Hanem a „Magyar Figaró" bizonyára szí
vesen fogadja és közölni is fogja.

G. E. (Budapest.) Közöltük, köszönjük. Üd
vözlet.

R. (Helyben.) Tehát csak nem engednek a 
48-ból. Helyes. Mi sem. Leadjuk a hirt. noha Stefi 
erősen rázza a fejét és azt mondja, hogy csak 
azt hiszi, amit ő maga megtapasztalt. Tekintettel 
arra, hogy felnőttek oktatására nem vállalkozunk, 
nincs szándékunkban Stefi belmunkatársunkat vé
leményétől eltéríteni. Hanem ajánlunk egy okos 
dolgot. Ha viz hiánya miatt nem nyílt meg a kor
csolyapálya eddig, akkor legegyszerűbb ezzel a 
tavaszig várni. Akkor lesz viz. bizonyára -lesz. Ta
lán még több is. mint a mennyi szükséges. Leg
feljebb akkor ismét egy kis átalakításra lesz szük
ség, t. i. a beszerzett korcsolyákat szandolinná kell 
átalakítani. Ez sem ütközik nagy nehézségbe, mert 
a Merkúr korcsolyák úgyis görbe orruak és igy 
csak lapátra lesz szükség. Ez pedig kapható da
rabonként 20 fillérért.

Költő. (Helyben.) „Ablaktisztítás" cimü köl
teményét nem közölhettük, mert ilyen kemény téli 
időben csak az tisztit ablakot, akit erre rá kény
szerítenek. Elismerjük, hogy egy érző szívnek nagy 
melege van. (1 liszen Petőfi is inegirá. hogy ha 
szivét feldobhatná az égre, helyettesítené a Napot.) 
De ha van is nagy hatalma a szívnek (szívügyek
ben), annyi bizonyára nincs, hogy az eltört abla
kot szivének választottjával vissza üvegeztesse.

Poézis-próza. Ime közöljük.
Ilevülni érted nappal-éjjel 
Forró lángoló szenvedély Ivei 
Mikor súgod, imádlak én is.

- Ez a poézis !
S megpillantván téged mással 
Ajkadon bűnös vallomással 
Mint hajlik szived csalfaszóra.

— Ez a próza.
Szép. Igen szép. Meg vagy unk halva annyira, 

hogy úgy a szerkesztőség, mint a kiadóhivatal 
holnap reggel közösen elmegyünk arra a nagy 
misére, amit jövendő lelki üdvéért rendez.

A’</gV K. (Pazdics) Beküldött hírét helyszűke 
miatt csak kivonatosan közölhettük. Egyébként 
üdvözlet.

//. (Helyben.) Cikkét várv a-várjuk.
Több levélre a jövő számban.

Felelős szerkesztő : I'őiiuinkalárs:

Dr. KÁLLAI JÓZSEF. MAKAV ISTVÁN.

Hirdetések.
■----------------------- -- -----■= Csakis saját termesu -------

vinnai boraimat
—következő áron adom : ...

Asztali bor . literenként 35 kr.
Vörös bor - 45 kr.
Muskotály » 50 kr.
Asszú „ 1 írt 50 kr.
mr 50 literen felül árengedmény, -wu 
2 52 WIDDER BÉLA.

1 ■
Jelapritott tűzifa

■■■ métermázsánként 2 koronáért ■■

Porosz kőszén
■■I métermázsánként 4 koronáért ■■■

. ~ házhoz szállít —

Mór Nagymihály.Rosenwasser

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. kö

zönség szives tudomására adni, 
hogy egy nagyobb mennyiség : : 

box- és chevró-bör
jutányos árban való besz zése 
által azon kellemes helyzetbe til
tottam, miszerint a mai n >1 
kezdve egészen 1909. márciu. ló 
1-éig a nálam megrendelt cip et 
a következő mélyen leszállított ár
ban szállítom :

1 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.
D zsúppá Ferencz

cipész, Kazinczy-utca 21.

Bor eladás.
Van szerencséin a n. é. közönség szi

ves tudomására adnom, hogy Méltóságos 
Sztáray Sándor gróf vinnai Herbata hegy
részi borait, melyek a fagy beállta után 
szüreteltelek, amiáltal cukortartalma növe
kedett, megvettem, s alábbi árszámitás mel
lett bocsájtom áruba :

kiváló tisztelettel

1908. é vi termés hordónként 30 kr.
1908. t vi házhoz literenként 40 kr.
1908. évi vendéglőmben 44 kr.
190T. é vi Vinnai gyöngy 60 kr.
1906. vi Gyógy bor 80 kr.

Ezenkívül a vinnai hegy egyéb részén és
Tárnán is szüretelvén, ezeket a cövetkező
árak mellett hozom forgalomba

i Tárnái bor házhoz literenként 30 kr.
„ vendéglőmben 36 kr.

Vinnai bor házhoz literenként 32 kr.
„ vendéglőmben 36 kr.

Szives támogatásért esd

Honig Hermán.

KIADÓ LAKÁS.
Négy szobás lakás mellékhe

lyiségekkel (jelenlegi adóhivatal) 
esetleg minden szoba kíilön-külön 
1909. január hó 1-től kiadó.

Bővebb felvilágosítást ad
Dr. GLÜCK SAMU.

UJbRb
BUDAPEST. RÁKÓCZIÚT 54.

I .



Á Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvénytársaság

az életbiztosit ssal kapcsolatos betétúzletet üzletágai köze be
vezette és e izéiből egy előkelő életbiztosító társasággal lepett 

I összeköttetésbe.
Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 

kötelezi magát 1 koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko- 

| ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt I<koronára mi 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék az egész 1000 korona ha adéktalanul esedékessé 
V lik. Ha azonban a dijak befizetését lő es elölt beszüntetné. Úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 -00 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyiéi több 1000 1000 koronás téléit Is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg, hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 

I legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

I Jakobovics Ármin ésTestvére
első kassai bútor minta-terme és bútor áruháza 1 1 

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

1 
?

i

í

í

x|í, Raktáron tartunk mindig legnagyobb választékú készletet szilárdan dolgozott
7
1

«» bútorokból minden most használt fában és stylben, úgymint : teljes

I háló, ebédlő, uri-szoba és szalonberendezések-
7

7

böl. luxus-, fantasia- és ülőbútorokból. Bzőnyegdivánok. ottománok és 5 ?
jE mindennemű matracokból: ugvszintén elvállalunk mindennemű diszitési <;s kár- 7
!b pitos-munkákat i Továbbá nagy raktári tartunk szőnyegek és függönyökben.
3? ZK a,Irt ár előszoba és Jscziylxa.'berezicLezéselsz'ből.
itt Szolgáljon továbbá a nagyérdemű közönség becses tudomására, hogy a főtisz- }
3K tisztelendő papság, tisztikar, magasabb hivatalnokok és magánosok részére, valamint 7

teljes menyasszonyi berendezéseket úgy helyben, mim vidéken ♦
x1 kedvező fizetési feltételek mellett szállítunk. 7

I*"8 raktár miHflenne»űl rézbutorokban. ?

I ^pecialistáhmedcrnanqelbérbuiereRban X

7

■<

W A n. é. közönségnek figyelmébe ajánljuk a most létesített külön osztályt
7® tömörfa (m a s s i v) bútorokban,
7

w amennyiben egy elsőrangú tömörfa (massiv) bútorgyárnak a kizárólagos elánisitását
b? illetve képviseletét 7 j

Abaujtorna-. Zemplén-, Sáros- és Szepesmegyék részére 7 V
átvettük, és ezen kitűnő gyártmányból jutányos árszabás mellett állandó nagy raktárt 7 V

w tartunk. Különösen ajánlható ez a tömörfabutor szállodák, fürdőhelyek és villák beren-
ÍC dezésére. Képes árjegyzékkel bérmentve szolgálunk. 4-—6 7 1

í

□ tZZJI---- II__ »ZZJC~Hnaa EJ

1 Köhögés, rekedtség és hurut ellen ' 
J nincs jobb a ——— .

] RéthyX^ cukorkánál. [ 
j Vásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 
1 határozottan RÉTHY-félét kérjünk, *-> 
J mivel sok haszontalan utánzata van. 
]«» 1 doboz 60 fillér. 

j Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

] Kapható Nagymihályon Szöllösi Sándor és : 
Tolvay Imre gyógyszerészeknél.

□ rrii—it—ír—n »—in

Szép téli alma
métermázsánként 3 2 koronáért kapható 
TILF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.

Aki valódi angol szövetből 

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

Tisztelettel 

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

értesítés.
Mély tisztelettei vau szerencsém értesíteni a 

n. é. hölgykozönségi t, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet.
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth Lajos-utca

sz. alatt lévő Tischler féle házba helyeztem 
át, a melyben francia és angol szabású loiíetleket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

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

R. Josefovits Boris.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában

K e i l-l a k k
legkitűnőbb mázoló szer ............
— puha padló számára.
Keil-féio viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér _GLASUR“ fénymaz 90 fillér. 
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Gliick Mór czégnél Nagymihályon.


