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Felső-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.
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SZERKESZTŐSÉG :

Hova a lap szellemi rónáét illető minden 
közlemény intézendő : 

Fö-utoza 220 szám.

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

Egyen szám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Hérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii. - ------ ~

KIADÓHIVATAL.
Hova az előfizetőnek, hirdetési én nyilttér 

díjak küldendők : 
Landeeman B. könyvnyomdája.

Gyárosok szövetsége.
Örömmel üdvözli az egész ország a 

gyáíűíok szövetségének megalakítását célzó 
mozgalmat," mert az a hazai iparra nézve 
bizonyára kedvező hatással lesz. A felhívást, 
mely az ország összes gyárosait a szövet
ségbe való belépésre hívja fel, a legelső 
magyar ipartelepek tulajdonosai és vezetői 
Írták alá, az ügy tehát olyan kezekben van, 
hogy a szövetség megalakulását biztosra 
vehetjük.

Kézen fekvő az ok, mi birta rá a ma
gyar gyárosokat a szövetkezésre : a kedve
zőtlen gazdasági helyzet. De elhatározásukba 
belejátszott egy másik fontos körülménv is, 
az az ellenszenves hangulat, melv az utóbbi 
esztendőkben a gyáriparral szemben bizo
nyos politikai és társadalmi körökben meg
nyilatkozik. A gyárosok szövetsége egyúttal 
védekezés az agráriusok ellen, akik hol nyíl
tan, hol leplezve, de szívós kitartással dol
goznak a gyáripar gyengítésén. Hogy a gyá
rosok szövetsége megfog-e felelni e véde
kezési célnak is, azt nem tudhatjuk előre 
minden esetre erkölcsi su'vlyal és anyagi 
erővel fog bírni az a testület, mely az ösz- 
szes hazai gyárosokat tagjai közé fogja so
rolni.

Valóban az utóbbi időkben nem egy
szer volt alkalmunk tapasztalni, hogy ott, 
ahol ezt elvárhatjuk, a gyáripar nem része
sült a kellő támogatásban, illetve a kellő 
védelemben az agrárius részről történt tá
madásokkal szemben. Mintha az illetékes

T A R C A
A tizenharmadik párbaj.

Hűvös őszi éjszaka volt. A Tisza felől 
hideg, erős szél csapott a pusztára. A távoli 
mocsárvidékről felhangzott az ungok és a bé
kák rekedtes kiáltozása, elvegyitve olykor egy 
tompa, vad farkasorditással. Valami magános 
duvad keresheti arra elhagyott nőstényét.

A síkon a letarolt mezőkön tábortüzek 
égnek. 1790-ben vagyunk, labanc katonák ütöt
tek tábort itten.

Lehettek valami kétszázan. Gróf Danvers 
Henrik volt a vezérük. Fiatal volt még a gróf, 
talán huszonhét éves. Bekalandozta már egész 
Európát. Grófi címerén és aranyos nemesi le
velén kívül más vagyona nem igen volt. Mi- 
noresconak született az volt a szerencsétlen
sége. Aztán mit csinál egy szegény minoresco? 
Fölcsap katonának, verekszik erre is, arra is. 
Ha tarsolyában kevés a garas, pótolja jókedvé
vel, eszik, iszik, mulat, mig vagy agyon nem 
verik valahol, vagy meghal a majorcskó, aztán 
megváltozik a szerep, hazamegy jólakni, beül 
a domíniumba, megházasodik és csendes, jám
bor életet folytat.

Amolyan aranyos bohém élet volt ez, a 
melynek játszóterei az európai csatamezők vol
tak és a puskalövés, még az ágyuszó adta meg 
hozzá a muzsikát. A nemes urfiak nem igen 
vették komolyan a háborút. Mulatság volt csu

| körök bele kezdenének fáradni abba a min
denesetre tekintélyes összegű támogatásba, 
amelylyel sikerült a jelenlegi még mindig 
oly kisméret ü magyar gyáripart megterem
teni. Nos ennek a támogatásnak megszűn
nie nem szabad, mert az egyenlő lenne 
gyáriparunk végveszedalmével.

Szóval mélyreható nagy bajok orvos
lásának szüksége te íti meg a magyar 
gyárosok szövetségét s az ország őszintén 
óhajtja, hogy ebben az irányban minél ha
marább, minél nagyobb eredményeket tud
jon elérni.

Van azonban az éremnek egy másik 
oldala is és mert a tárgyilagosság elve ve
zet bennünket minden közérdekű kérdés 
megítélésében, észre kell vennünk azt is.

Vigyázzanak a szövetség alapitói, aki
ket minden esetre nemes ambíció sarkal, 
hogy a szövetség el ne terelődjék eredeti 
céljától és kartellszerüvé ne váljék 1 Vigyáz
zanak, nehogy a közérdekű gyárügy helyett, 
a magánérdekü gyáros — ügyet szolgálja 
a szövetség. Mert akkor ez a szövetség a 
fogyasztó közönség és munkás ellen irányuló 
véd- és dacszövetséggé fog alakulni, ami 
éppenséggel nem óhajtandó. Amerikában 
trustoknak nevezik az ilyen szövetséget, 
amely nem egyébb rideg üzleti magánérdek 
céljára való kizsákmányolásnál. Vigyázzunk 
tehát, nehogy trust legyen a szövetségből 
és soha ne tévesszék szem elől a magyar 
gyárosok, hogy a becsületes közvélemény 
csak azért üdvözölte örömmel az ő szövet
kezésüknek eszméjét, mert fontos közérdekek

pán, amolyan idegizgató tornajáték, a hol az 
ember kitörheti a nyakát, megadhatja az árát, 
hogy arról koldul, hanem azért mégis friss és 
kedves ez a játék.

A mulatság szintere most Magyarország 
volt. Itten járta csak a szilaj boszorkánytánc. 
Hej, sok nemes asszony siratta meg fiát, hogy 
elengedte ebbe a veszélyes mulatságba! Ke
mény dolog a kuruc farkasokkal verekedni. 
Nem érdemes ausztriai zsoldért, egypár kopott 
aranyért otthagyni a fogát az embereknek. Kár 
azért a sok szép fiúért.

Danvers kemény utasítást kapott, hogy 
ha törik-szakad, három nap alatt csatlakozzék 
Heister gcncralissimusnak nyugat felé húzódó 
seregéhez. A generalissimust ugyancsak szo
rongatták az ormányos Vak Botyán vitézei.

Három nap! Nem nagy idő. Hát még ha 
folyton szakad az eső, mint valami özönvizi 
istenkisértés. Az országúton csülökig dagasz
tottak a lovak a degetben. Néha teljesen meg
feneklettek. a -sárban. A vitézek hiába fenye
gették meg öklükkel az eget, az istenkisértő 
időnek csak netn akart vége lenni. Heister 
generális tegyen a mit akar, verekedjék egye
dül Vak Botyánnal. Nehéz dolog, de segíteni 
nem lehet. Négy napig tartott, a mig a Tiszá
hoz értek.

Danvers pihenőt vezényelt. Katonái me
lengedtek a tűznél. Fáradtak voltak és majd 
kidőltek az álmosságtól. A bográcsokban va
csorát főztek. Az őrök kétóránként felváltották
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

szolgálatába szegődtek. S a szövetség csakis 
úgy tehet szert morális erőre és tekintélyre, 
ha tisztán ebben a szellemben fog működni.

Nagy hivatása van a szövetségnek a 
munkás és a munkaadó közötti viszony 
rendezése dolgában is. Gyáros és munkás 
egymásra vannak utalva, mégis egy egész 
világ választja el egymástól a kettőt. A 
szövetségnek céltudatos és humánosan kell 
felfognia hivatását s az ellentétek kiegyen
lítésére törekednie. Különösen sztrájkok al
kalmával érvényesülhetne a szövetség. Persze 
óvakodni kell attól, hogy a munkás igazát 
a gyáros érdekének alárendeljék, mert a 
mai szervezett gyári munkással packázni 
már nem igen lehet. A gyári munkásoknak 
már Magyarországon is egy erőteljes szövet
ségük van, a szociáldemokrátia és minden 
igaztalanság, amit munkással szemben el
követnek, csak a szociáldemokrácia malmára 
hajtja a vizet. Tapasztalhattuk ezt kassaié 
magvar híveinek luisvétkor Budapesten meg
tartott kongresszusán, mely egy erőteljes, 
szívós szervezetnek komolv demonstrációja 
volt.

Munkahiány és proletarizmus.
Fölötte súlyos átokként nehezedik ha

zánkra huzamos idő óta az ipari és kereske
delmi válság. Maholnap már annyira jutunk, 
hogy a legkomolyabb bajok származhatnak 
belőle. Hiszen élénk emlékezetünkben van 
még az a tüntetés, amelyet télviz idején oko
zott az ezernyi-ezer munkátlanok serege.

Munkahiány van még most is. Pedig 

egymást. A tisztek kedélyes mulatságra ültek 
össze Lobogott a sátor előtt a tűz, vándor
cigányok játszottak a tilinkón és a dudán. 
Húzták a szomorú oláh népdalokat, a miket 
valahol a fogarasi hazájukból hoztak magukkal. 
Bor is akadt bőven. Mámoros volt a hangulat. 
Adomákat mcsélgettek, elbeszélték csodálatos
nál csodálatosabb kalandjaikat. Asszonyrablá
sokat és egyéb hőstetteket. Némelyik elmélázott. 
Parisra meg Bécsre gondoltak, a fényes szín
házi estékre, a szellemes asszonyokra, mulat
ságokra, arra a káprázatos és csodás világra, a 
melyet ott hagytak, hogy eljöjjenek ide, a Tisza 
partjára megfázni az esőben és verekedni el
átkozott kurucfarkasokkal.

Danvers jókedvű volt. Római metszésű 
szabályos arcán a könnyelmű és bátor .catonák 
gondatlansága sugárzott le. A cigányok ját
szották :

Kereken Anita, 
Miért vagy oly szomorú ! 
Fekete hajadon 
Hófehér koszorú !

A mámoros hangulat a tetőfokra hágott. 
Feldöntve hevertek a serlegek az asztalon. Hej, 
miért nincsenek most itt a híres kurucok. Be 
jó volna verekedni kivilágos virradtig, mig az 
egyik fél a porondon nem marad.

Az őrtáló katonák egy parasztot vezettek 
be. Levelet hozott gróf Danversnek.

Danvers megnézte a borítékot. Címeres 
pecsét volt rajta. Feltörte, elolvasta. Arca egy 
pillaaatra elhalványult. Aztáu felkiáltott: 



itta tavasz Envhe nz id. . fényt -s meleg a nap
sugár megújul a természet. kihajt a fa, ki- 
vinil a mező Ex a természet viruláwíval, a 
mező reni' in szitu vei szemben beliilrő) allrii 
a köd. vak meg a sötétség.

Szömvtl elgondolnunk, hogy az elten 
munkásnép ne találjon a nyárra sem elég 
munkát. Igaz, hogy dideregni nem fog: igaz 
hogv lakás biján sem tog megfagyni de még
is borzasztó dolog, hogy a kormány és a 
társadalom együttes támogatása sem tudja 
maid foglalkoztatni a munkátlanok egy jó
kora hányadat, ledig péuz van elég. A ban
kok egvre másra szállítják alá a kamatlábat, 
mert sajnos a bőségesen összegyülemlett 
tőkének nem tudnak természetes levezető 
csatornát találni Nincsen vállalkozási kedx : 
nincsen férfiú. nincsenek egyesületek, a 
melvek akármilyen életre-való eszme istá
polójára összeállanának. Nincsenek pedig 
azért, mert hozzá voltak szokva ahhoz, hogy 
mindjárt az első cvben busás osztalékot 
akartak. Nem gondolkoznak úgy. mint a 
nagv amerikai társaságok, a melyek előre 
számolnak azzal a körülménnyel, hogy eset
leg négv-öt éven át sem fizetnek osztalékot, 
hogv azután a vállalat megerősödésével 
annál biztosabb es több legyen a hasznuk. 
Nincsen meg bennük a yankee iővonása, az 
élelmesség. Meg akarunk gazdagodni gyorsan 
és mindenáron. Holott, hanem igy történnék, 
akkor sok új vállalat életbeléptetésével eze- 
rek meg ezerek juthatnának tisztességes 
munkához, becsületes kenyérkeresethez.

l tját vágnék a kivándorlásnak, mely 
évről-évre ijesztő arányban növekszik; útját 
vágnék a csőcselék, a salak terjeszkedésének 
és megakadálvoznék a proletársági d Mert a 
ki nem vándorol ki, a ki nem lesz erkölcs
telen. az proletárrá védik. Munkát nem kap
hat. tehát nem lesz kézműves, nem lesz 
napszámos, sem iparos avagy kereskedő. A 
szülő tanitatni kezdi és minthogy gvakran 
nem győzi a tanítás költségeit, a fiú pályája 
akárhánvszor félbemaradt. A már felnőtt 
ifjú elkezd ziilleni. mind lejebb halad az 
immoralitás lejtőjén és végre is szélhámos, 
sikkasztó, hamis kártyás, váltóhamisitó, izgató 
lesz belőle.

— Sacrebleti! Ez érdekes. Párbajra hív
tak ki!

Az urak köréje csoportosultak.
— Kicsoda?
— Nem tudom elolvasni az aláírást. A 

levélen nemesi címer van. Császári katonatiszt 
szintén. Azt írja, hogy Kassán, a kormányzó 
esteivel! megsértett* m — és ha Danvers grófok 
vére foly ik ereimben, elégtételt fogok adni Ma 
este 11 órára, a tiszanaményi ócska toronyhoz 
szól a randevois Ott addig fogunk lövöldözni 
egymásra, mig egyikünk ott marad.

A tisztek szörnyfiködtek.
— De hát ki az az ember?
Nem tudom. Arra sem emlékszem, hogv 

valakit megsértettem volna. De ez az ő dolga. 
Kihívott Állok elvbe. János a lovamat'

Arca csodálatos tűzben égett. Híres volt 
kalandos párbajairól és arról, hogy soha egy 
kihívást sem utasított vissza. A vincennesi erdő
ben egy délután halálra szúrta Pária három 
leghíresebb bajvívóját. A Manzaneres partján 
agyonlőtt egy királyi herceget Kómában halálra 
Ítéltek párbajok miatt, de a pápa feloldotta a 
büntetés alól. Xerekedett már sokszor kicsinyes 
semmiségei t, szép asszony mosolyáért, eldobott 
rózsáért Most is megfogja allani a helyét.

A tisztek lebeszélték. Messze van innen 
1 iszanameny, legalább négy óra lóval. Nem ér 
oda úgy sem 11 órára.

Danvers felkapcsolta fehér tiszti köpenyét

Es ezek a társadalom mételye, az em
beriség rákfenéje. Iparkodjunk tehát, hogy 
lehető gyorsan, a mig nem késő, útját álljuk 
ennek a már-már idültnek induló kómák. 
Fogjon kezet a kormány a társadalommal. 
Mozduljon meg a tőke! Hadd élvezze áldá
sait a munkásosztály. Majd akkor eljő az 
idő. hogy a munkások százai és ezrei nem 
alkokat szórnak a gazdagokra, hanem imád
kozni fognak a tőkések jólétéért, a kik 
kenveret adnak nekik és övéinek. Adja Isten 
mielőbb.

VEGYES HÍREK.
Áthelyezés. Karácsonyi Zachar in. kir. 

adóhivatali tisztviselő saját kérelmére a bethleni in. 
kir. adóhivatalhoz helyeztetett át.

— Kirendelés. A bztropkói járás főszolga 
bírája, a sztropkói körjegyzői hivatal ideiglenes 
vezetésével Keutter Rezső nagymihályi segédjegy
zőt bízta meg. ügy értesülünk, hogy a sztropkóiak 
Reuttcr Rezsőt jegyzőjüknek akarják megválasztani.

A házadó kivetési lajstrom f. évi 
április hó 3-tól április 10 éig a városházánál köz 
szemlére lesz kitéve. Az érdekeltek a javaslat el
len ezen idő alatt észrevételeiket megtehetik.

— Esküvő. Ordódy Aladár nagy bereznai 
kir. járásbiró e hó 26 án esküszik örök hűséget 
Füzcsőry Ilma kisasszonynak, Füzesséry Tamás 
főszolgabíró leányának.

Parcellázás. A nagymihályi uradalom 
hoz tartozó jesztrebi és solymosi birtok, mely mint 
egy 3000 holdat tesz ki. párod ázás alá kerül. 
Gróf Üztáray Sándor már meg is bízta Scliwarz 
Bernit ft kisházi földliitc kost az eladás keresztül 
vitelével.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
K'alina Lajos nagy-rőcz.ei kir. adóhivatali gyakor 
nokot a nagymihályi kir. adóhivatalhoz adótisztté 
nevezte ki.

— A fel só-zempléni ev. ref. egyház
megye m. hó 25-én tartotta meg S. A.-Ujhelyben 
az ev. ref. paplaktanácsh rmében tavaszi köz
gyűlését. A gyűlésen melyen az egyházmegye 
fontos ügyei lettek tárgyalva Bemáth Elemér deb
receni táblai elnök világi és Hutka József bánóéi 
esperes egyházi elnök elnököltek. Az egyházmegye 
vezetőemberei közül többen. Tisza Kálmán egyház 
kerületi volt főgondnok temetésén való részvételük 
miatt a gyűlésen részt nem vehettek. A közgyűlés 
egyhangú lelkesedéssel erősítette be Janka Károly 
volt kovácsvágási lelkészt hoinonnai lelkészé és 
Péter Mihály egyházm. papi főjegyzővé. Délben

— Vedd magadhoz a pisztolyaimat — 
monda szolgájának — és ny ergeid föl a lovakat 
velem fogsz jönni.

Köszöntötte bajtársait, kezet fogott velük, 
aztán eltávozott.

Öreg este lett, mikor a tiszanaményi to
ronyhoz értek. Félelmetes ütjük volt. Félig 
kiszáradt mocsarak, elhagyott temetők mellett 
vágtattak el, a hűvös szél folyton a nyomukban 
volt. A felhők mögül előbukkant oly kor a tele- 
liold kísérteties arca. Danversnek eszébe jutott, 
hogy ez lesz a tizenharmadik párbaja és babo
nás érzés vett rajta erőt. Valami bús sejtelem 
azt súgta neki, hogy ez lesz az utolsó pár- 
baja !! !

Mikor a torony közelébe értek, a szolga 
egy fáklyát gyújtott és átnyújtotta az urának. 
Éjjeli pisztolypárbajoknál az volt az akkori 
szokás, hogy a lelek fáklyafény mellett lövöl
döztek egymásra Messziről, vagy fitt lépés tá
volságról szintén látszott egy másik fáklyának 
a fénye.

A gróf balkezében tartva a fáklyát, előre
hajolva a nyeregben kilőtte a pisztolyát.

Pár pillanat múlva arról a helyről hol a 
fény csilláinlott. megjött a válasz.

A golyók nem találtak.
Danvers újra lőtt, az ellenfele is.
Megint semmi eredmény.
1 izenketszer lőttek igy egymásra.
Danverst elhagy ta a türelme. A szolgájá- 

50 teritékii közebéd volt Bock .Korona" szállójá
ban. Délután a fegyelmi bíróság folytatta ülését.

— Inteni tinztelet. Virág József ev. ref. 
lelkész, április hó 6 án délelőtt 10 órakor, az állami 
elemi iskola szokott helyiségében, úrvacsora osz
tással egybekötött isteni tiszteletet fog tartani.

— Könxönetnytlvánita.. A .Mátén Ba- 
sziiszer" izr. jótékonysági egyesület elnöksége 
ezúton fejezi ki köszönetét Schrtiber Jónás helybeli 
kereskedő és Kiéin Henrik bécsi álla.orvos urak
nak, a kik az egylet részére 10—10 korona ado
mányt juttattak.

_  Uymen. Ntuvirth Ignácz, a győri áru
raktár részvénytársaság hivatalnoka, Seuvirth Már 
kusz helybeli lakos fia, eljegyezte Kranz Elly 
urhölgyet, l'ranz Izidor bécsi lakos leányát.

— Értesítés. A helybeli állami el. iskola 
tanítótestülete az 18-18. évi törvények szente
sítésének emlékére f. hó 12-én d. u. 2 órakor 
az óvoda helyiségében hazafias iskolai ünne
pélyt rendez, melyre a szülők és a tanügy iránt 
érdeklődők tisztelettel hivatnak meg.

— Tűz. Vidrányban a múlt hó 21 én nagy 
tűzvész dühöngött, a mely alkalommal a malom 
és posta épület is a lángok martalékává vált.

— A Barmai nzúlloda helyiségeiben lég 
közelobb lényeges átalakulások és változások lesz
nek. A bleső berendezésen kívül az összes helyi
ségek aeetylen gázzal lesznek világítva. A világi 
tást Lakos Nándor budapesti cég vezeti be s te 
k intettel arra, hogy a Casinói helyiségek világí
tása most olcsóbban volna keresztülvihető, mozga 
lom indult meg. hogy a Casinóba is bevezettessék 
az acetvlen világítás.

(Beküldetett.) Igen tisztolt Szerkesztő url 
Becses lapja f. évi március 28 án megjelent szá 
mában a „Vegyes hírek" rovatában egy cikk je
lent meg, mely téves információkon alapulva, a 
rém ksth. egyházi ének tanítását reám ruházza. 
Ezen tudósítással szemben kötelességemnek isme 
rom kijelenteni, hogy róm. katli. egyházi éneket 
soha nem tanítottam s igy mindaz, ami nevezett 
cikkben egész jóhiszemiileg reám vonatkozott, nem 
a tényeknek megfelelő állítás s valamint azt is, 
hogy tudtommal a helybeli róm. katli. uövondékek 
már .30 éve magyar egyházi éneket énekelnek. — 
Midőn ezen helyreigazító soraim szives közzététe
lét kérem, maradtam tisztelettel Klóin Sándor.

— A niketnéitiák nxiileimek, a váci 
siketnéma intézet figyelmükbe ajánlja, hogy a jövő 
tanévre vonatkozó felvételi kérvény a váci intézet 
hez csak május hó 10 ig küldhetők be. A később 
érkezett kérvények ebben az évben már nem tár
gyaltainak. Tudatja még az igazgatóság, hogy a 
váci intézeten kivül a következő helyeken vannak 
siketnéma intézetek : Budapest (Rökk-Szilárd-utca 

hoz lovagolt, megtöltette vele nz összes pisz
tolyait. Aztán messzire lobogtatta a fáklyát, 
hogy az ellenfelének jó célpontul szolgáljon, 
magasra kiemelkedett a nyeregből.

l'jra lőtt, megjött a válasz is, de megint 
nem talált egyik sem.

Valami negyedóráig lövöldöztek igy egy
másra.

Az őszi szél gúnyosan kacagott, zúgott. 
Lova idegesen kapálta a lábával a földet. A 
fák sejtelmesen bólogattak sötét lombkoroná
jukkal.

Danversnek a fejébe szállott a vér. Nem 
volt félénk ember. Volt benne egy pár csöpp 
abból a szilaj vérből, a mely Oroszlánszívű 
Hichard ereit lobogtatta.

Elhatározta, hogy egyenesen neki lovagol 
az ellenfelének. Megtudja, hogy ördög-e vagy 
kísértet, a kivel szemben áll.

A szolgája messziről követte.
Nagy meglepetés érte őket.
A mit fáklya fénynek néztek, az nem volt 

más, mint egy égő már félig kialvó pásztortöz. 
Átutazó vándorlegények melegedhettek mellette.

De hát ki volt az, ki a lövésre válaszolt ? 
Danvers újra kilőtte pisztolyát. 
Hallatszott megint egy másik lövés is. 
Danvers elkiáltolta magát.
— Ki az!
Erre is megjött a felelet.
— Ki az 1



10.)  Budapest, izr. (Betbler. tér 2.\ Kolozsvár, Te
mesvár, Arad, Kaposvár, Kecskemét, Szeged. Eger, 
Jolsva (GómörvmJ Ajánlatos, hogy minden szülő 
első sorban a hozzá legközelebb eső intézetekhez 
folyamodjék.

— Meghívó. A nagyinihályi műkedvelő 
társaság a casinoi könyvtár javára folyó 1902. évi 
április hó 1;) én a Barnai szálló nagytermében 
műkedvelői előadással egybekötött zártkörű tánc 
mulatságot rendez. Helyárak : Élőhely 3 korona, 
állóhely 2 korona. Felülfizetések köszönettel fogad 
tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete 7 és 
fél órakor. A pontos megjelenésre — az előadás 
zavartalan lefolyása érdekében — tisztelettel fel 
kérjük a n. é. közönségei. Jegyek előjegyezhelők
J.andesman B. köny> kereskedésében. — Színre 
kerül: „JWdtafyóo'L* Vígjáték 1 felvonásban. Irta: 
Taylor Tamás. Rendi zó : f'né’py Zoltán úr. Egyelő: 
Horváth Sándor úr. Súgó : Sztanká László úr. — 

2. „Egytlfn leány." Vígjáték 1 felvonásban. Irta: 
Gróf Fredro Sándor.

— Eljegyzett. Krautz Márkusz pazdicsi 
lakos március hó 30 án eljegyezte Kronovith Linka 
kisasszonyt Ungváron.

— Nemzetközi nagy lóvásár Érzek- 
Uj vár Ott. A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület 
által a f. 1902. évben rendezendő XX. nemzetközi 
lóvásár Érsekújváron (Budapest és Becstől gyors 
vonaton 2—3 órányi távolság) ismét május hó 
első hétfőjén s az ezt megelőző vasárnap délután 
vagyis május hó 4 én délután és május hó 5-éu 
fog megtartatni. Ezen lóvásár Magyarországon a 
legjelentékenyebb és a legkeresettebb, mélyít a 
tenyésztők és kereskedők egyaránt fölkeresnek. 
Főként a külföldi lókereskedók szokták az éra* k 
újvári lóvásárt fölkeresni. A múlt évben is ftOO 
drb. különféle használatra való ló adatott el. La 
ká sok és istállók az érsek újvári rendőrkapitányi 
hivatalnál rendelhetők.

— Kisgazdák azervezkedéze gazda
körök Utján. A magyar Gazdaszövetség által 
községi gazdakörök létesítése tekintetében meg 
inditott mozgalom országszerte élénk visszhangot 
keltett. A lelkészek (felekezeti külömbség nélkül , 
a tanítók, a jegyzők, kik a kisgazdákkal állandó 
érintkezésben vannak, valamint a földbirtokotok, 
bérlők és gazdatisztek is dicsérendő buzgalommal 
karolják fel az eszmét s közülök már igen sokan 
bejelentették, hogy a gazdakör létesítése érdekében 
minden lehetőt megtesznek. Ezen bejelentésekből 
örömmel tapasztalja a Magyar Gazdaszövetség, hogy 
vannak a kisgazdáknak őszinte igaz barátaik, kik 
készek őket nehéz megélhetési viszonyaik közben 
és sokféle bajaikban önzetlenül támogatni. A nép 
vezetésére hivatott férfiak lelátják, hogv a kis
gazdáknak gyarapitaniok kell gazdasági ism* rétéi 
két, ha a nehéz viszonyok között boldogulni akar

A vizzbang!
Dán vers a fejéhez kapott.
Tehát ő, Oroszlánszívű Bicbard, unokája 

a híres Danvers grófok ivadéka, a hírhedt 
spadassin csaknem egy órahosszat vivőit párhajt 
a visszhanggal, a kóbor őszi széllel, az éjszaká
val. Milyen nevetség! Szerelte volna főbe lőni 
magát.

Es mikor a reggeli szürküle ten hazafelé 
kopogtattak, eszébe jutott, hogy ő olvasott már 
ehhez hasonló bolond históriát. Valami jókedvű 
ur, Cervantes Miguel de Saverada irta meg. 
Igen dón Quihotte és a szélmalom harca egész 
olyan volt, mint az ő párbaja. Hogy fognak 
majd mulatni a pajtások.

A pajtások azonban nem mulattak. Éjfél
kor, a legnagyobb esőben és sárban lecsaptak 
a labancokra Vak Bottyán vitézei. A nehéz 
német lovasokat becsalták a mocsár közé, ott 
bántak el velük, a többit bekergették a Tiszába, 
a tisztek is elestek mind. Hírmondó sem ma
radt belőlük.

Danvers elé szomorú látvány tárult, mi
kor megérkezett az Ő tizenharmadik párbajából

Soha sem tudta meg, ki csalta őt ki a 
régi torony mellé, a visszhanggal verekedni.

Máriázay József.
Ü 

nak s szervo kedniök kell érdekeiket szivükön 
hordozó vezetők támogatása mellett, ha jogosult 
kívánságaikat keresztül vinni akarják. Most olyan 
földmivvlésügyi miniszterünk van, ki a földmivelők 
jóvoltáért minden megengedhető áldozatot meghozni 
kész, tehát most a legjobb alkalom van arra, hogy 
a kisgazdák ga 'lakörökben szervezkedjenek b 
ezek utján keressék boldogulhatásek biztos módjait. 
A gazdaköri alapszabály tervezi t most van mun 
kában s rövid idő alatt mindazoknak inegküldh*tő 
lesz, kik ezen — földművelő népünkre ig< n fon 
tos — ügy iránt érdeklődnek. Felvilágosítással 
szívesen szolgál ezen ügyben s a kisgazdák érdé 
keit érintő minden más ügyben is Mcskó Pál a 
Magyar Gazdaszövetség titkára Budapest, Vili, 
kér. Baross utca 10.

— Tisza Kálmán politikai végrende
lete. A volt miniszterein! k elhunyta után az állam 
titkos levéltárában hamarosan ráakadtak politikai 
végrendeletére, ani< Ívnek 10 ik pontja a következő 
rendkívül érdekes részt tartalmazza: .Ahhoz, hogy 
egy nagy államférfi az öt érő rengeteg támadások 
közepette nyugodt maradhasson » a k« ***rü»égek«*t, 
a gyanúsításokat elszenvedni tudja, föltétlenül sztik 
séges, hogy derült percekre tegyen szert s heten 
kent legalább egyszer jókedvű legyen. Ajái 
hát ugv miniszterelnök utódaimnak, mint állam 
férfiainknak politikusainknak és mindenkinek, hogy 
részint is ország f ■■ endü ■ részint pedij i maga 
érdekében a Mátyás Diák ot. a legjobb magyar 
élclapot minden héten elolvassa. A Mátyás Diák 
úgy szövegével, mint rajzaival hivatva van arra, 
hogy nagy gondok és bajok közepette a magyarok 
leikét egyensúlyban tartsa ■ a őrs ágra áldást 
honólag működjék.* Ehh n n kijelentésbe! mi csak 
ízt t.-/uk 1. zá. hogy a Mátyás Dias • 
ára negyedévre 3 korona • > hogy a Mátyás Diák 
kiadóhivatala Budapest, IV. Karkant) u» utca .*» 
készséggel küld mutatvány számot.

• Mehettek figyelmébe. Hogy az okszerű 
méhészet az országban minél könnyebb* n terjed 
Iksmd, főként pedig, bogy a szegényebb soouak 
nak :» méhészkedő- megkezd ••• minél kevesebb 
kertijén, n t- dmr* *>üg)i mini*zt«r á t.» iám*- 
gátolt Omágoo Méhémnt Egyesület H
VII . Dsm'anivh utca 31 rendkívüli -•*-• mei. 
kaptárokat • < mindenéi < tazerű mébéa 
hez szükséges • készíttet. nevezetesen
mézperg* tó gépeket, mtt • pprés* kel mülépeket és 
mindenféle Van ét acél- tárgyakat ée ezen tárgva 
kát minden hasson nélkül oly «»!<*»•-n !•••«-.át ja a 
méh* szkviok rend* k* r* > • • 
kitűnő minőségben sehol máshol nem ka| 
A/ofikivül az egyesület mitolent* e ntmntatáasal 
is szolgál teljesen ingien a ho/zais forda." 
méhészek viasz és n ’• rm« • ét a l»l» napi 
áron értekesiti és a termeiéinél i i-gálls
pilott vételárt biztosit js. sót szá
ingyen és bérmentesíti szállítva Az • mull l!«»l 
évh n 90.000 koronán telül fizrt«tt ki i
ffejéb* n a i- rmel<*kn**k

A7 akar wwtyar történelmi regé
nyeket olvasni? J’« «4* címen érdekes törté 
nelmi regény folyik a .Budapest* p» napilap 
hasábjain. A regény k Miy*«l • • • - • 1 •
de azért történeti hűséggel mondja el » halhatatlan 
költő tüneményseerü pályafutásét Egváhalán a 
v Budapest” az egyeli* i napilapunk, amely nagy 
súlyt helyez a hazafias irányú történeti regények 
k"/ • •-• re Egvik reg*i • folyvást • • mi tár 
gyű, hol a Békééi honi *kb**1. hol az 1*1* 19 iki 
sxabadságharrbói, majd az elnyomás idejéből. Ma 
sík fordított regény* p* g állandóan >• » érdek 
f> szító, hogy az oiva* alig varja a t-itc- ■_ • ■- 
közlés* két. De a .Budapest- más tekintetű n i« 
egvik legjobb pol. napilapunk. n* m hiába, hogy 
oly közkedveltségű. V* z-reikk* it or*z képvise «.k 
Írják, köztük Kozntlh F-r* nc az orsz. függ* tlens« gi 
és 4X as párt vezér*-. Tarrarovala él-nk és váltó 
zato*. Hírei frissek és n gbizhat«*k. A »p •’
- _ ■ m-g u<'V*|i naj • - m
kivit* lü kép*kl»«-n is *• mulatja. Szóval a ki »g)

• ki jé napilapot iker: annak rgéss bátran 
ajánlható a .Budap**«t* amelynek •• ••Rr.* t»"oi ára 
egy l.« m 2 kor
12 korona és egész 21 korona Mutatvány
- ámí kát bárk - ■ tpba \
.Budap<kiad l• • l\ * .r
kantyus utca 3. sz. a intézendok.

IRODALOM.
— Az absolutismus kora a N.tgv Képes 

Világtörténet uj k'-te’vi. a cím - A. emberi”* g 
története, mint a in- gii. iitotl inga, egyik véglet 
bői a másikba zuhan. e«akn<m oly logikai pontos 
tággal, mint ahogy Madách feltűnt* tte az Emb. r 
Tragédiájában. Egyptmn absolut hatalmára követ 

kezik Görögország demokratikus szabadsága, ez 
átmcL V Rómába és ca< sarismusba fullad. Demok- 
ratiábói megint caosaribinuasá bontakozik ki a 
pápa-igb.in A hiibér urak lovagcsatái primus int< r 
pare> ■ v.-bol kialakul megint a királyi hálálom 
nag\ t« kiiit< lve, a mely aztán XIV. Lajos korá
ban Für. pa szert*' a felvilágosult absolutismusra 
visz, amelyre újra megjelenik a rvactio, a francia 
forradalom.

Mii La a nag) uralkodók adtak volna talál 
kozót eg\másnak. Minden országnak világhírű
• mb» r< i támadnak, ködtők és filozófusok s a mi a 

- gkiil' iiö.-.-bb. világhírt szereznek ét- érdemein-k
uralkodóik is. Angliában még ott van Cromwell
• m!ek<. Franciaországban ott a versailleai udvar, 
melynek kertié ben Corneillo, Rációé, Voltaire jár 
há tak. A -z.i'iiHz-d Németországban ott van Nagy 
Frigyes sans souci i uj Versailles ja, Pozsonyban 
olt a nagy királynő ti ónja, a trónszék, mely’ egy 
hii nemzetre támaszkodik s mely előtt a monda 
szerint gyermekével karján jelent meg a daliás 
király ti", harcra szólítani a nemzetet. S Orosz- 
'•rszágban ott van Katalin, mind absolut uralkodók, 
a kikn* k uralkodása nyomán mégis áldás fakad. 
I i alkodásukat különb* n kitünően ismerteti a Nagy 
Kép, a Világtörtén* t most in gjelent 155. füzete.

A 12 kötelet nagy munka szerkesztője dr. 
Marcalli Ibuirik. ••gyet* mi tanár, ki egyúttal a Vili, 
kötet írója i- Egy egv gazdagon illusztrált kötet 
ára díszét* félliőrkötésbeu ló korona; Füzetenként 
is kapható tíü fillérjével. Megjelen minden héten
• gy füzet. Kapható n kiadóknál Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, Vili. 
Fllüi ut is. sz.) s minden hazai köuyvkereskedés 
utjáii. havi részletfizetésre is.

Dr. Kállai József.
Kia<! hivatali mUvazatő Landai Joisaf.

Jérfiák ingyen kapnak 
egy *4y uj találmányu dróbaorroeságot. a mely az 
«lvrtzitctt • r«4 újra meghozza » a legnagyobb m ini 
bajokat meggyógyítja. Egyszeri levélb«di nngke 
r**sét»re ing)«n kap mindenki egy próbacsomagot 
ezen világi*.«rt«* i»merctes gyógyszerből, egy gyö 
nt' rü«n illu-trált » 120 oldalra terjedő könyvvel 
együtt Ez* n c«odaazer ezreket gyógyított meg. a 
kik ifjúkori kicsapongások következtében, nemi 
l*<*t**gaég<-k I** n. a bujakór kütömltözó nemeiben s 
«Igteii-ül* fl»* n szenvedtek s nagy • redményre való 
tekintettel * határozta az intézet, hogy egy próba 
csomag mindenkinek küldetik, a ki érte ir. Az in 
terH leginkább azokat akarja megmenteni, a kik 
k*- • • « * • Ijálwd otthonukat nem hagyhatják el. Az 
intézet kivi telt nem teaz ; őr* g. fiatal egyaránt ír
jon » meg I* sz mentve. A csomag jól be van cso
magolva a tanalmát senki s*m fogja megtudni. El 
a »'**gyenn«l I.* ;» rabigával, le a betegség lán
cát a Itt az idő. hogy mgy* n nogtudhatja hol a 
l*aj « mi a baj. teljes* n ingyen. Kérjük azonban 
a Irt* • kel mindig bérm* ntve küldeni s ott a 25 
till«r port*>t m«-ifizetni. írjon még ma Nők is ir 
Latnak érte. A c<*«>msg » levél in* gérk* xte után 
azonnal ingy* n kú delik. A I* vein igy k* II címezni: 
Mát* Mtiiival Institute. 6915. Elektron Building, 
Fórt Wayne. Ind.. I'. K. Am«rika. i-m

Hirdet esek. _
Sí’.*?. •« távi.

Árverési hirdetményi kivonal.
\ bom<*nnai kir járásbíróság mint tkvi ható 

•ág közhírré teszi, hogy Kurcz. Józacfné szül. 
<* ait**r K '/a végrebaitalónak Makkai szül. B« nkó 
Emília é*» társa végrehajtást szenvedő i lleni 446 
k**r. tok* követelés és járulékai iránti végr* hajtási 
ügy*'-l*rn a szlrupkói kir. járásbíróság területén 
lévő Fe'*.» < * «ta községben fekvő a felső olsvai 
2* számú tjhvlven A I —44 sorsz. alatt felvett s 
B* I *! •«. Timk>> \ «'■ tí’izi \asz y.
t>it«ák Mihály. !>• mko János. D*-rnko Ilona. f*rj. 
>kuÍH«n Andrá-nö. IK mk«* Mária férj. Zubai l’* t* 
n* v*-n á " nemesi birtokra 364-** koroná kikiáltási 
árivan az árverést elrendelte és hogy a fenn* bb 
m* gjrlölt ingatlanra az 1902. évi május ló 
30 ik napjának délelőtti 10 órakor Fele- 
olsva köze* g házánál in* gtartandó nyilvános r- 
serésen a mega spitott kikiáltási áron alól is 1 
adatni fog.

Arver* mi szándékozóik tartoznak az. ingatlan »k 
becsárának l<l*/e-ál vagyis 3«»4 kor. ‘ut fill. kó z 
pénzben, vagy az l****1. LX t. ez. 42. 45 ában j 1 
z**tt ári>1 vámmal számitott és az I8HI. évi nőve*-,- 
Iht hó 1 én ;*333. szám alatt kelt igazságügyi! i- 
niszteri rendelet x ik fi ában kijelölt óvadékképp 
értekp.ipirban a kiküldőm kezéhez letenni, avaj v 
a; I*'!. I.X i. * 17°. fi a••rteltnéb* n a bánatpénz
nek a biro-ágná! elölvges clbvlyetcséről kiállity’t 
.'Zabái)-z. rü elismervényt alszolgáltatn’.

Kir. járásbíróság mint flkvi hatóság H »■ 
in onnan. 1901. nov* mber 11 én.

Ceiazár, kir. albir



Hirdetmény.
Nagy-Mihály nagyközség alulírott elöl

járósága ezennel közhírré teszi, hogy Nagy- 
Mihály nagyközség tulajdonát képező heti 
vásár helypenz szedési Jog 1902. évi 
május hó 6-tól terjedő 3 egymás után kö
vetkező évekre 1902. évi április hó 15 
napján d. u. 3 orakor a községházánál 
megtartandó nyilvános

versenytárgyalás
utján bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 4448 korona, mely összeg
nek io’/.-át árverelni szándékozók bánat
pénzül letenni az árverés megkezdése előtt 
kötelesek.

Az árverési feltételek a jegyzői irodában 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Nagy-Mihály 1902. április 3-án.
3*óth JRrpád Szladek József

k. jogy**'. l'iró.

jftllást nyernek.
Az Országos Pályázati Közlöny 

utján, mely az országban betöltendő összes ál
lásokat közli, állást nyernek : ipari és kereske
delmi, mező és erdőgazdasági és műszaki tiszt
viselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, nő
tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gya
kornokok. Előfizetési ára negyedévre 4 korona. 
Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Rökk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fdlér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért ti fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel van szerencsém a nagyér

demű hölgyközönséget értesíteni, miszerint 
.gy-Mlhálynn, a Felső-utca 334. szánni 

házban, egy a mai kor igényeinek megfelelő

női ruha varrodát
nyitottam.

Főtörekvésem leend, a n. é. hölgyözön- 
ség megelégedését minden tekintetben kiér
demelni és magamat szolgálatukra ajánlva, 

kiváló tisztelettel

DAPS1 MARISKA.
női szabó.

Háziasszonyok figyelmébe!!

SCHICHT-féle SZAPPAN
(a kulcscsal} a

legjobb mosószappan!
A Schicht féle szappan a kulcscsal) tetszés 

szerint használható. Akár hideg, akár langyos v. 
meleg vízzel mosva, akár a ruhát vele torrázva, 
minden más szappannál hatályosabbnak mutatkozik. 
A gyár kezeskedik a káros alkatrészek hiányáért. 
JCapható 10, 14, 20 és 28 fii. darabokban.

Egyedüli elárusító hely nagyban és kicsinyben :

GARFUNKEL DÁVID
vegyeskereskedése Nagy Mihály, töntczii.

Suttman JYtárkus
röfösáru-üzlete Nagy-Mihályon. •*-

Van szerencsém a n. é. közönség szi
ves tudomására juttatni, miszerint

tavaszi bevásárlási utazásomból 

visszatérve, azon kellemes helyzetbe jutottam 
hogy úgy DIVAT, mint pedig courrent- 
cikkek dús választéka által a n. é. közön
ség legkényesebb ízlésének és igényének is 
képes vagyok megfelelni.

Idényszerü ruhaszövetek, sely
mek. díszítések, stb. stb. szives megte 
kintésére tisztelettel hívom meg a m. t. kö
zönséget s szives támogatásáért esd 

kiváló tisztelettel
guttman JYtárkus. 9

! ! A legjutányosabb árak ! !

^jMellékjövedelem|_^
Intelligens urak foglalkozásukra való 

tekintet nélkül, minden állással össze
férő mellékjövedelemre tehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

Barátaik, ismerőseik körében kell 
csak tevékenységet kifejteniük e min
den kétségen felül tiszteletreméltó mel
lékjövedelmi forrásnak minél nagyobb 
mértékben való kiaknázás végett.

Teljes felvilágosítás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók küldjék pon
tos címmel ellátott ajánlataikat, (melyek rög
tön továbbiitatnak Mellékjövedelemjel. alattaz 

..ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához 
Budapest, VII., Erzaébet-körut 54.

Főszerkesztő :
Vészi József.

Felelős szerkesztő :
Braun Sándor.

Magyarország legnepszerübb. legkedveltebb, legolvasottabb lapja.

Újabban állandó dísze gyanánt magához csatolta

Jókai Mór
egész irodalmi munkásságát.

JÓKAI MOR-nak
a BUDAPESTI NAPLÓBAN most folyó

A. mi lengyelünk"
című regényét már 2 hét múlva történendő befejezése után, tehát az 

egész regényt

....  INGYEN -----
megküldi valamennyi előfizetőinek.

_Á_ prilis elején is xxx é t 

uj Jókai regényt 
közöl a Budapesti Napló

W-..UJ SZAZAD’'-^
címen, amelyet a koszorús iró a napokban befejez.

Előfizetés: egész évre 28 kor. (14 frt. félévre 14 kor. 7 frt). negyed
évre 7 kor. (3 frt 50 kr.). egy hónapra 2 kor. 40 fillér (I frt 20 kr).

A BUDAPESTI NAPLÓ kiadóhivatala
"Vili., Tczsef-teöxvLt IS.

Jíándler JYtiksa divatüzlete
---------- Nagy-Mihály, főuteza. ----------

A tavaszi idény beálltával a n. é. vevőközönség szives 
figyelmébe ajánlom dúsan felszerelt raktáramat mindennemű 

úri- és női- diüakzikkekben
u. in. :

KALAP, CZIPÓ, FEHÉRNEMŰ
gx*/ Nyakkendő különlegességek,

BB ö t ö 11 - és szö"vött - áruk,

Varrott női blouseok és alsószoknyák,

Bőr- és szallag-övek, Nap- és esernyők,
Bőr-áruk, Z2Zéizixxxia.xxlca,-cils:lrelc,

Ajándékoknak alkalmas
Ghina-ezüst, bronz- és majolika dísztárgyak, rövidáruk 

és más e szakba vágó czikkek.

Különös figyelmet érdemelnek honi készitményü 

kézzel dolgozott cipóim, 
melyek ugv kiállítás, mint minőség tekintetében jóval felül
múlják a gyárilag előállított árut.

Előnyős összeköttetéseimnél fogva azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy t. vevőim, igényeinek minden tekintetben 
megfelelhetek.

A 11. é. közönség pártfogását kéri kiváló tisztelettel

BZa.xid.ler X^Cilcsa.

Nyom. Lnh<le»man B. könyvnyomdájában.


