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Felső -Zemplén
POLITIKAI ES TÁRSADALMI HETILAP.

M I 1T E E KT CSETTÖETÖKÖ ET.
■ZEKKESZTOSÉa

a a lap szellemi réMaté| illető minden 
közlemény intézendő :

Kossuth Lsjos-utoxa 34. sxam

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

Egye* szám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Hérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyllt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Lindeimin B. könyvnyomdája.

1848. március 15.
>smét ébred a tavasz, ismét virul a róna I

Így volt, van és lesz ez minden évben s igy volt hatvanegy évvel ezelőtt is, 1848. 
március havában.

De mégis más volt akkor március hónap. Nemcsak a természet ébredését hirdette a 
kikelet, nemcsak a vérsejteket hozta gyorsabb keringésbe a tavaszi napsugár, hanem a lelkek 
mélyén már régen szunnyadó nemesebb érzéseket, ideális törekvéseket is. amelvek mint olvadás
kor a folyók vizei, mindinkább emelkednek, nagyobb területre törekesznek s ha ebben gá
tolva vannak — titáni erővel törik szét az akadályokat.

Igen, 1848. március hava a nemzeti érzések spontán megnyilatkozásának, továbbá 
az egész emberiség javát célzó ideális törekvések megvalósulásának, általános emberi jogok 
kivívásának hónapja volt nemcsak nálunk, hanem egész. Európában.

1848. március 15! Ekkor törtek össze nálunk a bilincsek, amelyek a magasan szár 
nyaló hazafias gondolkozást lekötve tárták ; ekkor dűltek össze a válaszfalak, amelyek az em
bereket kasztokra különítették el. Ekkor dőlt meg a rendi alkotmány s vonultak be a népek 
milliói az alkotmány sáncaiba. Ekkor szabadult fel a jobbágyság, miután 1514-től 1848-ig
földhöz kötötten s emberi jogaitól megfosztottan élt. Ekkor öltött nálunk testet a nagy fran 
cia forradalom jelszava: „Szabadság, egyenlőség, testvériség!"

És ekkor öltött szárnyat a gondolat. Szabaddá lett a sajtó, szabaddá a vélemény 
terjesztése.

A magyar nemzet, amelyet évszázadok viharai annyiszor sújtottak, talán sohasem 
volt boldogabb, mint azon a napon, 1848. március 15-én.

De mint a költő mondja:

........ Hajh, de bűneink miatt
Gyűlt harag kebledben,
Elsujtád villámidat, 
Dörgő fellegedben “ . . .

A szép március 15-ének is a visszhangja nemsokára ágyuk dörgése, halálorditás, 
fegyverropogás s vad harci mének robaja lett . . . És elborult hazánk égboltozatja 18 évig, 
amikor ismét tavasz váltá fel a zord telet, napsugár oszlató el a komor sötétséget.

A szabadság nem halt meg. csak aludott. Feltámadt ismét halottaiból. Örvendjünk 
hát ismét március idusának s emlékezzünk a nagy napra, melyen lánglelkü Tyrtaeusunk a 
szabad sajtó első termékét szavalá :

Talpra magyar, hí a haza,
Itt az idő, most vagy soha

Igen. Úgy legyen.

Éljen a haza ! Éljen a szabadság!

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



Tisztviselők szervezkedése.
Ebben az országban ötvenkétezer ál

lami tisztviselő, harminckétezer vasúti tiszt
viselő és huszonhatezer tanító van. Így ; 
mondja egy most megjelent röpirat és mi 
puszta szavára elhisszük neki. A röpirat 
szerzője ezt a száztizezer iskolázott embert 
tömöríteni akarja egy táborba: tisztviselő
pártot akar szervezni.

A terv megérdemli, hogy egy kicsit 
foglalkozzunk vele. Nem a röpiratért. a ter
vért sem. hanem a tisztviselőkért. Száztiz
ezer intelligens, iskolázott ember, egy or
szág közigazgatásának szerve, egy ország 
vérkeringése ez a tábor. Nagyot, hatalma
sat alkothat, ha egyet akar. De mi lehet 
az az egv. amelyet ez a száztizezer ember 
egységesen akarhat ? Csak az. hogy ennek 
az országnak adminisztrációja kifogástalan 
legyen, hogv ami a tisztviselői kartól telik, 
mindent megtegyenek az ország lakossá
gának érdekében. Ezt egységesen akarhat
ják és kell is akamiok Magyarország tiszt
viselőinek. Konstatálni illik, hogy ez irány 
ban a mai állapot nem is esik kifogás alá. 
A sokágú állami közigazgatás minden szerve, 
a nagy vasúti hálózat minden embere, 
mérnök, orvos, tanító, mindenki becsület
tel végzi a dolgát, mindenki becsülettel 
szolgálja a közt. Ez irányban tehát nincs 
szükség semmire, tömörülésre sem.

Lehet azonban más valami, ami tömö
rülésre bírhatja az ország tisztviselőit a sa
ját érdekük, a saját existenciájuk. Ez eset
ben a tömörülés hadi felvonulást jelentene, 
természetesen az ellenség ellen. Nézzük kö
rül, nézzen körül a tisztviselői kar ebben 
az országban, ez ország közel huszmilliónyi 
lakosságán akad-e itt egy ember is. aki 
szívből ne kívánná, hogy amikor tisztviselő, 
vasutas, orvos, tanító és mindenki lerótta 
a maga napi robotját, gondoktól menten, 
megelégedetten vonulhasson hajlékába, bol
dog családi körbe. Mindenki kívánja ezt 
minden tisztviselőnek — ami természetes 
is — hiszen mindnyájan tisztában vagyunk 
vele, hogy a tisztviselő miértünk dolgozik. 
existenciájának alakulása a mi sorsunkra is 
nagyban kihat.

így hát nincs ellenség, nincs ki ellen 
hadba vonulni. A tisztviselőknek helyzete, 
tudjuk, nem fenékig tejföl, de amint sok 
jogos panasz máris meghallgatásra és or
voslásra lelt, fokozatosan és nem is lassú 
tempóban sorra kerül minden, ami még e I 
téren tennivaló akad.

T A R C Z A.

Március iduszán.
— A Felső-Zemplén eredeti tárcája.

Ezen a nagy napon évtizedek óta 
Lelkesen zendül a Nemzeti dal.
Szerte az országban harsány karéi hangon 
Hány torok kiáltja: Talpra magyar!...?

Esküszünk az égre, az ég Istenére: 
Szabaddá, boldoggá tesszük honunk !
Hirdetjük remélve — hisszük egyre... újra. 
Szebb idők forgatagába jutunk.

De ha tova tűnik március idusza,
Újra csak csüggedten húzzák igánk . .
— Magyarok Istene, esdekelve kérünk: 
Halld meg már egyszer nemzeti imánk!

Rákosi Zoltán.

Mit jelentsen hát az: tisztviselők tö
mörülésé ? Mit akarjon az a tábor egysé
gesen? A röpirat azt mondja, hogy politi
kai párt legyen, nyilván azt akarja hát 
mondani, hogv a politikai célja valamennyi 
tisztviselőnek egy legyen. S tánc cél szol
gáltatásába igyekezzék parlamenti képvise
letet is teremteni s mit tudom én még mi 
várna erre a táborra: a tisztviselőpártra. 
Egy séges politikai cél ? Már megmondot
ták, hogv a tisztviselők egy séges célja szol
gálni a hazát, hasznára lenni a haza pol
gárságának. Ha ezt a politikai célnak ne
vezzük, úgy jó. megvan az egységes poli
tikai cél ! De, hogy ezt a célt, amint min
denki más más hatáskörrel szolgálja, az 
csak természetes. És természetes az is. hogy 
e szolgálat mikéntjére a jelenben a fenn
álló törvények lehetnek csak irányadók, a 
jövő alakulásának előkészítésében, pedig 
éppen a köztisztviselőket lehet legnehezeb
ben, legkevésbbé egy kaptafára huzni. Száz
tizezer iskolázott, intelligens, gondolkodó 
embertől ki várhatja, ki teheti fel. hogv 
egyformán gondolkodnak ? Mit jelenthet 
hát ez a szó: tisztviselőpárt. A magyar 
tisztviselői karnak van egy hatatmas pártja, 
mely sohasem pártol el tőle: a magyar 
polgárság, hisszük, hogv a tisztviselői kar 
eléggé befolyásosnak is tartja ezt a pártot 
és külön politikai tömörülésre nem gondol.

VEGYES HÍREK
Március 15. városunkban.
A nagymihályi Casinó egyesület hagyo

mányaihoz híven ez évben is meg fogja ünnepelni 
Március Idusának dicső emlékezetét. A „Kos" szál
loda termeiben társas vacsorát rendez ez alkalom
ból. melyre mindenki szívesen látott vendég lesz.

A nagymihályi polgári fiú- és leány
iskola tanári testületé s ifjúsága a szabadság 
hajnalhasadásának. 1848. örökké dicső március 
idusának emlékére hazafias ünnepet ül. Kegyele
te*' lélekkel áldoz a szabadság, egyenlőség és test
vériség hős katonáinak, a márciusi napok tánto
ríthatatlan hazafiságu bajnokainak, kik évszáza
dokra terjedő rabigának nyomasztó su lya alól sza
badították fel a magyar nemzetet.

Szent ünnepére a honfiúi kebelnek testvéri 
szeretettel hívja meg a nagyközönséget is !

Az ünnepély az „Aranybika" szálló díszter
mében március 15-én délelőtt 11 órakor lesz a 
következő műsorral:

1. Hymnus. Erkel Eerenctöl. Énekli a polg.

A művészet abszolutizmusa.
A hazafiság az állampolgári erények legszeb- 

bike. S a magyar nemzet ezeréves élete nagyon 
sok alkalmat szolgáltatott arra, hogy a haza
fias érzés úgy az egyesek lelkében, mint az egész 
nemzet közérzületében kifejlődjék.

S ki is fejlődött.
Sehol a világon nem istápolják olyan féltő 

gondal a nationális érdekeket, mim nálunk, seme
lyik államnak parlamentje nem fogyaszt el annyi 
időt a meddő közjogi viták széles medrü folya
mával, mint a mienk.

Hat ez igen szép, ha még oly tiszteletre, sőt 
meggondolásra méltó tényezői vannak is a kozmo- 
politikus gondolkodásnak.

Csakhogy van a nemzeti éleinek egy terü
lete. a hova, mint minden idegen behatolás csak 
bántó, csak kellemetlen, úgy a hazafias érzésnek 
is rendkiv ül meggondolva szabad oda befurakodni.

A művészet az !
A legutóbbi hetek magyar kulturtörténelmé- 

nek két eseménye ejtett gondolkodóba, — annak 
a hatása alatt Írom e sorokat.

Bródy Sándort és Lengyel Menyhértet leha- 
zaarulózták, mert mindketten a magvar falusi nép
eletet, a magyar falu typusait vitték színpadra, ha 
tálán egy kissé kiélezett formában is.

S hogv az elsőnek pláne egy nagy idegen 
nemzetet, egy elismert kulturállamot is sikerült 
müvének meghódítani, hát siettünk idehaza két
ségbeesni es zokogó sírással borulni le a magyar 

isk. vegyeskar. Vezeti : Kálin Sándor énektanár. 
2. Ünnepi megnyitó beszédet mond: Csollák llár 
igazgató. .3. Nemzeti dal. Ooldis l.-tol. Énekli a 
polg. isk. vegyeskar. 4. Ünnepi beszédet mond: 
Rákosi Zoltán tanár. 5. Petőfi Sándor. A ledőlt 
szobor. Szavalja: Weitzen Zsigmond polg. iskolai 
tanuló. ti. ű) Kossuth Lajos nóta. Lányi Li nőtől. 
b\ Otthon. Egressy Bénitől. Énekli a polg. isk. 
vegyeskar. 7. Ábrányi Emil: Március l.i-éit, Sza
valja : Rosenbluni Béla polg. isk. tanuló. 8 Szózat. 
Egressy Bénitől. Énekli a polg. isk. vegyeskar.

*
A Nagymihályi Ifj. Egyesület folyó évi 

március hó 15-én d. u. 5 órakor az „Aranybika" 
szálló nagytermében március 15-iki ünnepélyt ren
dez, melvie városunk és vidéke hazafias közön
séget tisztelettel meghívja.

Műsor: 1. Hymnus. Erkel Eerencztől. Énekli 
az egyleti énekkar. 2. Elnöki megnyitó. Tartja : 
Hcrczik Gvőző. 3. Nemzeti dal. Petőfi Sándortól. 
Szavalja: Szeműn Gyula. 4. Öreg honvéd. Earkas 
Lajostól. Szavalja : Hornyák Viktor. 5. Méltatás. 
Tartja: Mitrócsák Sándor, ti. Nemzeti dal. ifj. Sz. 
Nagy Károlytól. Énekli az egy. énekkar. 7. Már 
cius 15. Inczédy Lászlótól. Szavalja; Oniiska An
tal. 8. Tavasz múlt. Lányi Ernőtől. Énekli az egy. 
énekkar. 9. Akkor. Kemény Lajostól. Szavalja : 
Bujdos Andor. 10. Zárszó. 11. Szózat. Egressy 
Bénitől. Énekli az egy leti énekkar.

•
Kinevezés. A király Chanáth Miklós a 

sátoraljaújhelyi kir. törvényszék nagy képzettségű 
biráját a kassai kir. Ítélőtáblához bíróvá nevezte ki.

Vármegyei közgyűlés. Z eniplén várme
gye törvényhatósági bizottsága f. évi tavaszi ren
des közgyűlését március hó 23-án délelőtt 9 óra
kor fogja a vármegyeháza tanácstermében meg
tartani.

Megjutalmazott gazdasági cseléd. A 
földmivelésiigyi miniszter Ladics György zalacskai 
uradalmi bérest hosszú és Ilii szolgálatáért 59 
koromnál és elismerő oklevéllel jutalmazta.

A kereskedelmi bál f. hó 13-á n szom
baton az „Aranybika" szálloda dísztermében tar- 
tatik meg. Az illustris művészeket fényesen szán
dékozik fogadni a rendezőség, amely most már 
minden előkészületet befejezett a nagy nap sike
rének biztosítására. Ez lesz egyúttal az utolsó nagy
stílű mulatsága az idén városunknak ; illik is, hogy 
méltó akkorddal zárja le az évadot. A teremnek 
feldíszítése naponként lázasan folyik s immár 
ez is befejeződik. A rendezőségnek sikert, a kö
zönségnek jó mulatságot kívánunk. I lissziik, hogy 
igy is lesz.

A gyermekliga javára a gyűjtések ápri
lis hó első napjaiban meg fognak kezdődni. A 
városunkban alakított hölgy bizottságot Bajusz An- 

falunak gyalázattól vonagló tetemére.
Továbbá meg, nehogy a másik valahogy szin

tén tulnőjjön ami alacsony padlásunkon, hát jaj- 
veszékelve borultunk a nyakába a gyalázás orgi
ájának premierje után, aztán jó sokan összefogóz- 
kodván, olyan nagy fokát nyilvánítottuk az elis
merésnek, hogy sikerült a renegát szerzőt ma
gunkhoz, a jó hideg, pocsolyás földre leráncigálni.

Azt hiszem el is ment a kedve attól, hogy 
szeretteinek valaha hátat fordítani legyen óhaja, 
hogy póruljárt pályatársát az idegenbe kövesse, 
hogy neki is alkalma lehessen majd hazacorjo- 
lánkodni.

Hát ez fényes eredmény! Ránk vall!
Azonban nézzük csak az érem más oldalát.
A berlini premier óta jó nehány hét telt már 

el. de sehol nem láttam a berlini lapokban sem 
prózában, sem kötött formában, sem képes ádá
zatokban hírét annak, hogy a nagy német nemzet 
a „Lehrerin" után a zsebére teszi a kezét, vagy 
pedig az orra alá tartja a zsebkendőjét, mikor a 
magyar falura gondol.

ügy jártunk az óvatosságunkkal, mint aki 
az üres zsákot kötözi be.

S miután már igy megjártuk, hát higgadtan 
lehet gondolkozni az esetről.

Nagy baj az kérem, ha valaki maszatos kéz
zel közeledik a művészet oltárához.

Nem jármű az, melynek irányt lehet mutat
ni. vagy épen síneket rakni, nem öltözék, mely
nek kleiderstockot lehet készíteni, nem is olyan 
portéka, a melynek közraktárt lehet építeni. 



dór főszolgabíró e napokban értekezletre fogja 
összehívni, hogy a gyűjtés módozataira nézve me - 
allapodásra jusson. A szükséges nyomtatványok'- 
napokban megérkeznek es azokat a kereskedők 
között ki is fogjak osztani.

— A telefon. Nagymihály város jogos óhaja, 
a városi telefon, melyei a kereskedelmi miniszter 
még 1908. november hó 17-én kelt 92043. szánni 
rendeletével engedélyezett, regre a megvalósulás 
felé közéig. A vezetékek megépítése elolt szüksé
ges közigazgatási bejárást ugyanis Katona (Írnia 
posta- és távirda főmérnök vezetésével f. hó lS-an 
tartják meg. Végre tehát ran remény, hogy az 
eddig csak Ígéretekben es aktákban létezett tele
font ténylegesen megkapjuk, még pedig nagyon kí
vánatos volna, hogy minél előbb

Eljegyzés. Dr. Kálmán József beregszá
szi ügyvéd f. hó 7-én jegyet váltott \\ cinbe rger 
Anna kisasszonynyal Pazdicson.

Vassenszky István nagyiniliályi segédjegvzo 
f. hó 7-én eljegyezte Király Kató kisasszonyt, a 
nagyiniliályi ni. kir. postahivatal egyik szorgalmas 
kezelőnőjét.

A'agy Antal nagyiniliályi lakos eljegyezte (jyu- 
rőcsik Zsófi kisasszonyt, özv. Gyurócsik György né 
leányát N agy ni i 11 á I y o n.

Egy üdvös rendelet. Bajusz Andor já
rásunk főszolgabirája egy üdvös rendeletét bocsáj- 
tott ki e napokban. Miként köztudomású vidé
künkön a lakadahnak a köznépnél 3 4 napig is
eltartanak, addig tart a dinoni-dánom, evés, ivás 
stb. Ily lakadahni eseményeknek azonban sokszor 
súlyos következményei is vannak, eltekintve attól, 
hogy a nép napokon át nem dolgozik, hanem 
csak iszik és káromkodik, ront, zúz, tör, a mit csak 
lehet, sok esetben pedig oly verekedések keletkez
nek, a melyeknek nem egyszer emberélet is esett 
áldozatul. Ha még figyelembe vesszük, hogy ily 
hosszabb ideig tartó lakadahni mulatság a közer
kölcsöket is rontja, nem győzzük eléggé dicsérni 
a főszolgabíró azon intézkedését, a mely az e fajta 
dinom-dánomnak véget vet. Elrendelte ugyanis a 
főszolgabíró, hogy ezután egy napnál hosszabb 
időtartamra lakadahnak alkalmával nyilvános he
lyeken táncvigalonira engedély ki ne adassék. E 
ténykedése észre fogja téríteni a népet és meg 
fognak elégedni az egy napi lagzival is.

— Hirdetmény. A legszigorúbb kötelessé
gévé tétetik minden kert, szőlőtelep s egyáltalán 
fa tulajdonosoknak, hogy gyümölcs és egyéb fá
iknak, bokraiknak a hernyófészkek és petéktől, 
valamint résztetüktöl való megtisztítása iránt még 
a riigyfakadás előtt azonnal, de legkésőbb 8 nap 
alatt intézkedni szorgos kötelességüknek tartsák, 
mert ellenesetben a mellett, hogy ezen kártékony 
rovarok irtása hatósági utón költségükre fog esz-

A művészet az elme abszolutizmusának a 
megnyilvánulása.

Midőn az emberi agy megtermékenyül, csi
rát fakaszt, lombot ereszt, terebélyt növel, távoz
zék onnan minden tárgy, amely a fejlődést gá
tolja, minden érzés, mely károsan befolyásolja.

A politikai akciók nagy idei elmúltak, az 
ész forradalma uralja a világot és e forradalom 
hősei tyrannusként tiporják el a kicsinyes félté
kenység fogcsikorgató szkeptikusait.

Volt idő — és ez is szép idő volt ami- 
kor a Búgj inics Tituszok tettek nevezetessé egy 
nemzetet, a mikor egy Jean D'Arc nevétől vol
tak hangosak az ismert világ határa, de ezek az 
idők ma már csak a mélabiis emlékezés halvá
nyuló tárgyai.

Ma már egy Schakespeare. egy Götlie, egy 
Echegaray azok a fogalmak, amelyek egy-egy nem
zetet eszünkbe juttatnak.

S bizonyára nagyobb dicsőséget szereznek a 
külföldön a lefordított Bródy. Mólnál vagy l.en- 
gyeldarahok, mintha mi obseurus módra eltakarni 
igyekszünk idehaza a magyar falu szennyet es 
bűzét.

Ha szégyeljiik. I lat seperjük ki!
De ne rohanjunk rövidlátóul! neki alig de 

rengő kultúránk egy-egy fényesebben csillogó láng
jának. hogy annak fényénél fogyatkozásainkat a 
külföld észre ne vegye.

Hazafiság és művészet : nem zárja ki egy
mást, de nem is függ egymástól.

I)r. B. D.

I közöltemi, a mulasztásban levők az 1894. évi XII. 
t. ez. ’.l.i. §-a értelmében érzékeny pénzbírságban 

elfognak marasztaltatni.
Nagymihály község elöljélósága.

Toketerebesi tenyészbikavásár I. hó 
•O-én fog megtartatni s ezúton is felhívjuk rá gaz
nak.....nségíink figyelmét. Az eladni szándékozók
f ho 20-ig jelentsek be a vármegye gazdasági 
egyesületéhez az állatok leirasa mellett leni esz ál
lataikat. Községek kedvezmény mellett cserélhe
tik be apa állat szükségletüket, de ekkor tartoz
nak kérvényt, meghatalmazást es községi pecsé
tét magukkal vinni.

Jegymegváltás A kereskedelmi bálra 
jegymegváltás címen még a következő összegek 
érkeztek: Zabó Gyula (Pálócz) 10 K Herm. 
I’ollack’s Söhne (Becs) 8 K í reddel es Zvvie- 
bel (Bpestk líppinger Lazár es l’iai (Bpest) Ariién- 
gesellschaft Stahlvverke (Weiss.mfels), Johann l.ie- 
big K Comp. (Becs) ."> -5 K - Grosz B. (Bpest) 
I K Knöpfler Bernát (Bpesli 3 K Brüder 
Zelinko (Becs) 2—2 K Összesen 49 korona. - 
A múltkor kimutatott löl koronával együtt össze
sen 200 korona.

10 koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyei! R E I C H ADOLF férfi-szabónál

Nagyniihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai é> külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

O S K O K.

Farsangi emlékem.
Apró kicsi lány volt, olyan egész gyermek, 
Hogy először láttam, a hogy elem termett. 
Mulattam szegénykén, nevettem is néha, 
Tehettem-e róla, mert voltam oly léha ?

Hol megijesztettem, hol elpirult arca, 
Sok szomorú mesém könnyet is csalt arra : 
Am ha a beszédem bohóságra tort át, 
Vig mosolyra vonta eper piros ajkát.

Az idő csak haladt, tova tűnt a gyermek, 
Az egykori kis lány hajadonná fejlett, 
Egy két ujjnyi hoszszai megtold ták a szoknvát, 
A cipellő sarkát magasabbra szabták.

Én mondtam a mesét, fütyültem a nótát, 
Beszéltem mindenről, a mi szóra szót ád. 
Szivünkről ? . . . nem szóltunk, mintha nem 

[lett volna,
En nem mondtam hogy van, ő nem kérdett 

• [róla.
Három esztendőnek telét nyarát éhem, 
A hajam deres lett egész észrevétlen . . . 
t\/ volt a hitem, hogy az mit sem határoz, 
1 la más legény is jár olykor el a házhoz.

Nem, ezt mind nem hittem, csak most ve
szem észre,

Mikor az idillnck mindölökre vége.
Csak most érzem súlyát a futó időnek, 
Hogy a reményeim, de halomra dőltek.

Csengös, bongos lovak röpítik a szánat, 
Most viszik esküre az én kis lánykámat. 
Szerelmesen simul a vőlegényéhez, 
S hogy én mért bámulok, bizony most sem 

[kérdez.

Pedig, Isten úgyse olyan furcsát érzek. 
Úgy dobog a szivem, agyam csupa ének. 
Ki-ki tör belőlem, mi ? . . . hát az indulat,

I liszen a ki tudja, mind csak rajtam mulat.

Az esküvő megvolt, visszajött a násznép. 
A sok ember közt én elhagyatva állék.
Mindenki hízeleg, jaj. de kedves, édes* . . . 
Most sem tudok szólni, csak a szivem érez.

Busán tépelődöm. Valóság, azt látom. 
Bizony ez megtol télit, mint más e világon. 
Köszöntliém hát én is . . . elneveti magát. 
...lol áll magán Gyurka az nj szmoking kabát."

Szondy István.

Felelős szerkesztő : Főmunkatárs :
Dr. KÁLLAI JÓZSEF. MAKAY ISTVÁN.

Salvator sör
kapható az „Aranybika" szállóban.

Tavaszi Ocasió.
\ ’an szerencsém melyen tisztelt vevőimnek 

b. tudomására adni, miszerint arra törekedvén, 
ln»g\ a t. hölgyek kényelmét szolgálhassam, áru- 
i.iktáramat egy '

újabb osztálylyal
nagyobbitottam.---------------'

Raktáron lartok e tavaszi évadtól kezdődő
iig legfinomabb s legelegánsabb kivitelű kotz- 
túmöket. PrinceBS-rnhákat, pongyolákat, 
felső-szoknyákat. selyem-, szövet-, bat- 
tiszt- e- gyapot-blousokat. joupon, fehér
nemű. leány- és gyermekruhákat, valamint 
kötényeket és kelengyét dús választékban.

Midőn még arra vagyok bátor a n. é. kö
zönség figyelmét felhívni, hogy e mellett férfi- és 
női-divatcikkeim beszerzésénél is arra törekedtem, 
hogy a legmodernebb és legjobb minőségű áruk
kal lehessek szolgálatára, áruraktáiam szives meg
tekintésére és e cikkekbeni esetleges szükségleté
nek beszerzésére tisztelettel meghívom.

A n. é. közönség becses pártfogását kéri 
kiváló tisztelettel

STEIJKTDJLEFi ETELKA
központi divatáruháza Nagymihály.

Női- és gyermekkalapok állandó kiállítása.

Van szerencséin a helybeli és vidéki 
mezőgazdák szives tudomására adni, hogy 
egy legújabb szerkezetű ------ -----

arankamentesitö
gép beszerzése által azon kellemes hely
zetbe jutottam, hogy tisztelt vevőim részére 
igen szép arankamentes eredeti magyar 

lóhere és lucerna maggal, 
úgyszintén más gazdasági és kerti magvak
kal a legjutányosabb árak mellett szolgál
hatok.

Saját érdekét szolgálja tehát mindenki, 
a ki versenyképességemről meggyőződik.

Egyúttal szives tudomására hozom 
a n. é. közönségnek, hogy magvak aran
kától való tisztítását is jutányos árban el
vállalom.

Tisztelettel

Garfunkel Dávid.

^Kosztüm-ruhákra való 
• • • • női szövetek 
mesés választékban legolcsóbban kaphatók 

Quttmarm ÍMárkusz 
rőfös- és divatáru-üzletében Nagyniihályon.

kr. 
kr. 
kr. 
kr.

= Csakis saját termésű -----

vinnai boraimat
következő áron adom : *

Asztali bor
Vörös bor
Muskotály
Asszú
nap 50 literen

. literenként 35
45 
50

„ 1 írt 50 
felül árengedmény. ■ 
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AI ka lm i bevásárlás!!!
Van szerencsém igen tisztelt vevőim és a n. é. kö

zönség szives tudomására adni, miszerint tekintettel arra, 
hogv üzlethelyiségemet rövid időn helül sajat újonnan 
épült hazamba helyezem át. raktáramon lévő összes 
áruimat f. évi március hó 1-től egészen április hó 15-éig 

mélyen leszállított árban 
árusítom. Különösen felhívom a n. é. közönség figyel
mét a nagy mennyiségben lévő 

maradékokra.
Mosókretonok, batiszt, angol zephyr, voile delain. 

női- és férfi ruhakehnék, valamint selymek ------

számíttatnak.
FEL ÁRBAN -Wg

Tisztelettel
Flosenberg Ignácz.

■ -------
A Nagymihályi Gazdasági Bank

Részvénytársaság 

az életbiztosit ssal kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e czélhól egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
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 biztositja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt l()ft) koronára nő 
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 haladéktalanul esedékessé 
válik, lia azonban a dijak befizetését 15 év előtt beszüntetné, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20—60 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél 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 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

BLUM BERNÁT
FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 44. giz izr. templommal szembenJ

• Valódi angol gyapjúszövetek •
nagy választékban.

Készít: magyar, francia, angol és német divat szerint 
úri- és gyermekruhákat, úgyszintén papi, katonai és 
libéria munkákat, lovagló-nadrágokat stl>. a legjutáuvo- 
sabb átak mellett. Gyors és pontos kiszolgálás.

ül Jakobovics Ármin ésT estvére
= első kassai butorminta-terme és bútor áruháza _____

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

5eszták István
=z== szücsmester •
Nagymihály., Sulyovszky-utca 7. szám.

Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelet
tel értesíteni, hogy Newyorkban 15 éven át szer
zett tapasztalataim érvényesítésével Nagymiltályon 
Sulyov szky-utcza 7. szám alatt egy a mai kor igé
nyeinek megfelelően berendezett

• szűcs műhelyt • 
nyitottam, a hol minden e szakba vágó munkák 
a legpontosabban készíttetnek.

Mindennemű javítások és átalakítások el
fogadtatnak és azok csinos és finom kiviteléért 
szavatosságot vállalok.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

 Seszták István.

Raktáron tartunk mindig legnagyobb választékú készletet szilárdan dolgozott 
bútorokból minden most használt fában t s stylben, ugvmint : teljes 

haló, ebédlő, uri-szoba é szalon berendezések - 
bői, luxus-, fantasra- és ülőbútorokból, szönyegdivánok. ottománok es 
mindennemű matracokból tén elvállalunk mindennemű díszítési és kár
pitos-munkákat is. rovabb.i nagv .Atart 1 .u szőnyegek és függönyökben,

előszoba , - koiiyh.aberend.ezésekből.
S gáljon továbbá a nagyérdemű < nség becses tudomására, hogy a főttax- 

' dö N* hivatalnokok és magánosok részére, valamint
teljes menyasszonyi berendezéseket helyben, .nini vidéken 

kedvező fizetési feltételek mellett szállítunk. 
raktár mimhiiinmii rézb "torokban.

i me dernangel börbulerofiban
■ i.uiljuk a most létesített külön osztályt

tömörfa (m a s s i v) bútorokban,
> itnassiv) bútorgyárnak .1 kizárólagos elárusltásátamennyiben egv ■

illetve képviseletét

Abaujtorna-. Zemplén. Sáros- és Szepesmegyék részére
atve- , ,.. IP,,, arlmányhol jutányos árszabás mellett állandó nagy raktárt

Különösen g.inlliato ,z a tömörfabutor szállodák, fürdőhelyek és villák beren-
J<z Képes árjegyzékkel hérmentve szolgaiunk. 5_ p
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