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szerkesztőség:

Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő : 

Fö-utcza, 220 szám.

ELŐFIZETÉSI Dtj : Egí«. évre 8 kor, 
fél évié 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egyen azám ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak viasza. 
Bermentetlen levelek nem fogadtatnak el. 

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfiaetéaek, hirdetési és nyilltér 

díjak küldendők :

Munkásmozgalmak.
A nagyszabású munkásmozgalmak, a 

melyek az elmúlt hetekben egész Európát 
oly lázas izgalomba hozták, kell, hogy a 
magyar intéző köröknél és a hatóságoknál 
is éber figyelem tárgyát képezze s hogy 
azokból a legigazságosabb következtetése
ket vonják le. Mert munkásmozgalmak s 
hozzá elég viharosak, sőt gyakran véresek 
voltak már nálunk is, úgy a fővárosban, 
mint a vidéken s a hatóságoknak minde
nütt számolniok kell azzal a bekövetkezhető 
ténynyel, hogy a jövőben egy olyan mun
kásmozgalommal találják magukat szemben, 
amely ugyancsak próbára teheti a törvény
tiszteletet és a higgadtságot.

Manapság a munkásmozgalom sztrájk
ban konkludal. Az illető ipartelep vagy 
szakma, város vagy vidék munkásai pasz- 
sziv resisztenciát tanúsítanak a munkaadók
kal szemben s jogaikat úgy igyekeznek 
érvényesíteni a munka körül, hogy bizo
nyos időn át nem szolgáltatnak munkát. A 
munkásnak ehez kétségtelenül joga van, de 
ahoz már nincs joga a sztrájkolóknak, hogy 
megingassák a közbiztonságot s rettegés
ben tartsák a munkaadókat s az indifferens 
lakosságot.

Franciaország, mely mindig legelöl 
halad ott, hol példát kell mutatni a világ
nak abban, miképpen kell uj eszméket és 
intézményeket államba és társadalomba be
illeszteni, Franciaország megcsinálta már a 
sztrájktörvényt, mely a munkásmozgalmat

T A R C A 

A felfordult tekintély.
(Kép Zemplén múltjából.)

Ezernyolcszázhuszonegyben nagyon meg
ijedtek Becsben. Nápolyban és Piemontban ki
ütött a forradalom s igen könnyen lehetett attól 
tartani, hogv a mozgalom átcsap Ferenc császár 
olaszországi birtokaira is s ez a valószínűség 
rettegésbe ejtetette Mettcrnichet és az udvart. 
Ki rántsa ki hát ilyenkor őket a csávából, mint 
a magyar. Ezt Bécsbcn mindig természetesnek 
találták s a laibachi kongresszusból küldött is 
Ferenc császár levelet a magyar udvari kancel
láriához, melyben megparancsolja, hogy a ma
gyar ezredek kiegészítéséhez szükséges 35 000 
fónvi ujonelétszámot az 1813-ban kivetett 00.000 
főnyi létszámból hátralékban maradiakból és 
az 1815-ben kívánt 30 000 főnyi újoncból azonnal 
toborozzák össze s rendeltetési helyére juttassák.

Herceg Koháry Ferenc és gróf Almássy 
Ignác kancellárok alázatos felterjesztésükben 
azt a szerény véleményt bátorkodtak megkoc
káztatni, hogv sem az Í813-iki, sem az 1815-iki 
ujonelétszámot az országgyűlés nem szavazta 
meg s igv a kívánt létszám megszavazására 
országgyűlést kell egybehívni. Ugyanígy Írtak 
fel a vármegyék is. Látván a bécsi kancellária, 
egyelőre felhagyott a katonafogdosással, de 
annál erélyesebben követelte az 1812-ben ki
vetett 5.200,000 forint hadi átlónak 13.000,000 
ezüstforintra való felemelését. Ezt a kívánságot 
az 1811 és lfi-iki rémülctcs devalváció miatt 
még kevéshbé tehették incg a vármegyeék.

Így állván a dolgok rendje, megkezdődött 
a spanyol-csizma, az adóprés és hurkos kötél 

éppen úgy szabályozza, akár a gyülekezési 
jogot. Legérdekesebb passzusa ennek a 
törvénynek az, amely kötelezi az azon 
vidéken illetékes politikai hatóságot, hogy 
hivatalosan járjon közbe a sztrájkolok és a 
munkaadók között s tőle telhetőleg min
dent kövessenek el az ellentétek elsimítá
sára. S ha az egyezség, melyet a hatóság 
létrehoz, akár a munkásoknak, akár a mun
kaadóknak meg nem felel, az megfelleb
bezhető egész a köztársasági elnök fórumáig, 
sőt bevihető az ügy a parlamentbe is, ahol 
a sztrájk ügyében esetleg törvényhozási 
határozat dönt.

E törvény óriási haladás a munkásvé
delem és a munkásviszonyok terein s mint 
a legtöbb esetben, úgy most is minden
képpen utánzásra méltó példát nyújt Fran
ciaország. Dacára annak, hogy nálunk a 
munkásviszonyok távolról sincsenek olyan 
nagy behatással a politikai viszonyokra, 
mint Franciaországban, mégis olyan jelen
tékeny tényező mars a magyar munkásság 
tömege, amelynek érdekeiről gondoskodni 
s viszonyukat államhoz, társadalomhoz és 
munkaadóhoz egyaránt.' *nodern igények
nek megfelelőleg rendezni kell. A modern 
munkásélet legeklatánsabb nyilvánulása a 
sztrájk s ezért szükséges, hogy nálunk is 
törvényhozásilag szabályozzák a sztrájkot. 
Ne kövessünk strucpolitikát s ne tegyünk 
úgy, mintha olyan jelenséget, mely alkalom 
adtán nagyon is komoly behatással lehet 
közgazdasági, társadalmi és politikai viszo
nyainkra, nem akarnánk észrevenni.

működése. 1823-ban el volt árasztva az egész 
ország királyi biztosokkal, kiknek legtöbbje 
magukból a főispánokból került ki. Gróf Amadé 
Antal királyi főajtónálló mester Zalában vasra 
verette majdnem az egész megyei tisztikart, 
gróf Wenchcim Ferenc lecsukatta Nógrádiam 
mindkét alispánt, báró Eötvös Ignác koronaőr 
Honiban, Barsban, Nvitrában, Göinörbcu, Tren- 
csénben, Túróéban, Zólyomban, I.iptóban műkö
dött mint biztos, mindenhol kitünően. Nyilrá- 
ban vasra verette az alispánt és cgv szolga
idról, a miéri majd agyonverték, Barsban pedig 
csak erőszakkal mentették meg a széttépéslől 
a Platlhy Mihály fogalmazta híres feliratot. 
Gömörben pedig a hajthatatlan öreg Máriássy 
büszkén vágta a szemébe:

ltégibh máriás (15 kr. pénz) vagyok én 
már, hogysem engem egy uj ötvös elolvasztani 
bírjon !

így ment ez országszerte. Ekkor keletkez
tek a híres magyar nóták:

„Xem tigy van moet, mint volt régen.-*

Továbbá:
.Már minálunk verbuválnak kötéllel-

Egyik legkeményebb dió volt a bécsi 
kancelláriának Zemplén vármegye, Kazincynak 
a hazája. Fáztak a kuruc vármegyétől és olyan 
embert kerestek oda korú.ánybiztosul, ki erélyes, 
bátor s a mellett nagy befolyású, ismeretsége 
és rokonsága van a megyében. Ezt az alkal
matos férfiút megtalálták Lónyay Gáborban, a 
megye szülöttében, Dercgnyő és Bodrog-Olaszi 
urában.

Nagy lett a ribillió Zemplénben I.ónyay 
küldetésének hallatára. Megyebeli ember volt, 
ismerték minden pozícióját; ravaszságát, rá
beszélő képességét s hajthatatlan szigorúságát, 
összesugtak-bugtak, hogv mitevők legyenek s
Lapnak mai zzkma 6 oldalra teljed,

A napról-napra mindinkább tért hóditó 
szociálizmns s a legutóbbi belgiumi, trieszti 
és barcellonai példák intve intenek, hogy 
presentiv intézkedéseket kell tennünk, hogy 
annak idején úgy az állam, mint a hatóság 
meg tudjon felelni a munkás és munkaadó 
érdekeinek. Zsandárral, katonasággal, basás- 
kodással manapság nem lehet már mun
kásmozgalmakat sem elintézni, sem el
nyomni. Öntudatos és humánus szellemű 
uj törvények kellenek, amelyek keretében 
a munkásmozgalmak békésen elsimithatók 
és melyek rombolást, lázongást s a sortüzet 
csak a múlt szomorú emlékeivé fogják 
változtatni.

Egy lat igazság.
Ha valaha a messze jövőben támadni 

fog egy ember, aki megakarja majd Írni a 
mai kor társadalmának hű rajzát, úgy az 
kénytelen lesz epébe mártani a pennáját 
vagy pedig csalafinta, gúnyos vidámság, 
metsző irónia teafájába. Másképen képtelen 
leszen azt a sok fonákságot, ferdeséget, me
lyek nyakra-főre követik egvmást napjaink
ban. híven odaállítani a jövő, remélhetőleg 
megtisztult társadalma elé.

De ha a jövő histeriknsa a phsihologia 
pápaszemével fogja vizsgálni a jelen társa
dalmát, akkor nem fog bizony az összeirni 
vaskos köteteket, de még előszót sem bigy- 
gveszt eléje, hanem csak ennyit tart majd 
feljegyzésre méltónak :

Ezt a kort a gyors utón való meggaz
dagodás vágya és a gyors utón való el- 

egyszeribe csak, mintha a szél hozta volna, 
rázendült a nóta:

„Almáay ée tárnái,
Hazánk több korcsfattyai, 
Keresztekért*) akarnak 
Sirt ásni a magyarnak.**

Lónyav Gábor ezenközben nagy appará
tussal látott hozzá a megye megpuhitasához. 
Sorra járta a befolyásosabb udvarházakat, nagy
ban parlamentirozott a megyei mágnás világgal. 
Legelső sorban Golopon szállt meg a Vay-bárók 
ősi fészkében. Éppen a legjobb helyen. Alig 
innlott el egy pár év azután, hogy V’ay János 
gróf, a híres verekedő I. Sándor orosz cárnak 
bécsi látogatása alkalmával a schönbrunni kas
télyban asztalbontás után közvetlen a cár tar
tózkodási helye mellett elhuzatta beéri Balogh 
Ádámnak, Bákóci híres kuruc-generálisának 
nótáját :

„Píron báreonjr síi vegem. 
Mont élem gy'-ngy életem.“

Es a cárnak annyira megtetszett a nóta, 
hogy a cigánynyal meg egyszer elhuzatta az 
udvari magyar méltóságok rettenetére. Mert 
hiszen a németek úgy sem értették, hogy mi 
az, csak akkor, a mikor a magyar udvari mél
tóságok megmagyarázták nekik.

Szaladt is Lónyay Golopról s meg seiu 
állt Bodrog-Szerdahelyig. Csöbörből vödörbe. 

I Vécscy Pál báró, Bodrog-Szerdahely ura és 
Matoláy Gábor a Csákv-Drngelh grófok iurium 
direktora voltak akkor a megyei ellenzék 
vezérei. ígért Vécseynek a 'teljhatalmú* eget- 
földet, medáliákat, grófságot, de biz örült, hogy 
ebrndon nem került cl onnét. Hasonlóképpen 
járt a Füzessérvekkel, laikusokkal, Bessenyey- 
ekkel, Kazincyakkal, Szirmavakkal, Szemcrékkcl

•) Ertad : rendjelekért.



szegényedé* tény* jslletnii. Már odáig ju
tottunk a rohanásban, hogy talán meg se 
tudunk majd állani. ti, kerget bennünket a 
minden tettünkben, gondolatunkban, vissia- 
tükrötődő meggazdagodás vágya. Es ez nem 
jött hirtelenében. minden előzetes ok nélkül. 
A nagy világban mindennek meg van az 
oka. a miképpen a természet rendszertelen
ségében megvan a legfényesebb rendszer.

Néhány szerencsétlen év es más szám
talan csapás, szóval a sors megtanította az 
embert az elszegényedés könnyű feladatának 
gyors megoldására. Erre az ember termé
szetében lévén a dac. hogy nem hagyja 
magát, gondolt egy nagyot és most ő akarja 
megtanítani önön-magát a gyors meggazda
godás nehéz problémájának megfejtésére.

Szóval nem lassan, hangyaszorgalom
mal. erős elhatározással akarja helyrehozni 
a sors-ütötte csapásokat, hanem gyorsan, 
villámgyorsan, kapkodva. Mert hát — a 
villamosság korszakában élünk.

Mi sem természetesebb ilyeténképpen, 
mint a bukás, a bukás a feneketlen mélység 
sötétségébe.

A néptömeg lélektanához tartozik, hogy 
nem gondolkozik. Mert ha gondolkozni 
tudna, akkor egyáltalán nem is volna, már 
néptömegnek, mint ilyennek nevezhető. A 
legnagyobb furfanggal, jobb ügyre méltó 
buzgalommal, fényes rafinériával eszeli ki a 
különböző módokat, melyekkel a saját sír
ját megáshatja. Mikor aztán már kifogyott 
az eszközökből — akkor segítségére jön 
maga az állani és elkezdődik az isteni ko
média.

Nem az a célunk, hogy e társadalmi 
kór összes tüneteit itt elősoroljuk (elvégre 
erről köteteket lehet összeírni), hanem igen 
is az, hogy legalább egy jelenséget ki
emeljünk, még pedig olyat, melynek gyil
kos működéséhez hallgatólagos belegyezésé
vel hozzájárul az állam.

Ilyen a lóverseny-totalisatőr fényes 
intézménye.

Hány szegény ember hagyja ott az 
utolsó garaséit a magyar lótenyésztés dicső 
nevében 1

Bemáthokkal, Stépánokkal, Mcczncrekkel, Bo- 
ronkayakkal, I’sépvekkel és a megye több más 
illusztris dinasztiájával.

Mindez a körülmény nem volt valami 
kecsegtető a kormánybiztosra, mindazonáltal 
bízott erőijében és katonai kíséretében.

Nagy izgalmak között nyílt meg végre a 
tekintetes karok és rendek generális kongre
gációja Ember-ember hátán nyíizsgött az ősi 
megyeháza nagytermében. Sarkantyúk pengése, 
kardok csörtetése s izgalmas zajongás jelezte, 
hogy itten ma vér fog folyni. Egyszerre orkán
szerű zugás harsog végig a termen. Matolav és 
Vécsey Pál báró között egy herkulesi termetű 
férfiú lép a terembe. Végig néz a gyűlésen és 
szeme gyönyörűséggel telik el. A ’ teremben 
mei; felzug a fergeteg:

— Éljen Wesselényi Miklós!
O volt, a rettenhetetlen vitéz, ifjabb Wes

selényi Miklós báró az erdély i ellenzék vezére, 
ki mint Zemplénmegye tálilabirája jött el az 
egész országban különös izgalmakkal kisért 
híres megyegy ülésre, hogy személyes jelenlé
tével bátorítsa az ellenzéket.

I.ónyav Gábort gondolkodóba ejtette a 
hír, hogy Wesselényi a gyűlésen van s késlel- 
kedett a megnyitással. A teremben meg egyre 
hangosabb, izgatottabb lett a hangulat. Gúnyos 
szavak hangzottak az elnöki emelvény felé’:

— Mikor jön már Ny issa meg • gyűlést. 
Hadd lássuk ki mer-e jönni! Lássuk a medvét!

Végre megjelent impozáns alakja a terem
ben I.ónyav Gábornak. A hatás kedvéért disz- 
magyar volt rajta, háta megett pedig megyei 
hajdúk állottak sorfalat. Kint azonban a megye
ház előtt és a folyá s.ikon egy zászlóalj császári 
katonaság. Fülsüketítő zaj fogadta beléplekor,

Nem akarunk mi a mélyen tisztelt 
lovak fényes érdemeiből egy szemernyit sem 
levonni. Már azért sem, mert belátjuk, hogy 
miért ne fordítanánk mi a lovak nevelésére 
milliókat, amikor az emberek nevelésére 
amúgy is ezer, meg ezer milliókat áldozunk, 
noha pénzünkkel azt se tudjuk, hogy már 
mit csináljunk. Belefulunk, mozdulni sem 
tudunk miatta!.............

Hiszen szó sincs róla, szép állat a ló. 
Nagyon szép. Különösen ha a miénk. Szép 
ha lassan megy, akkor is ha fut, akkor is 
ha versenydijat nyer ... De mégis csak 
akkor a legszebb, ha a gazda keze alatt 
van, ha dolgozik. Az ilyen lovak nevelésé
hez pedig nem kell se angol zsoké, se tréner, 
se versenyistálló, se 100.000 koronás dij, 
__ de még totalisatőr sem!

Édes atyámfiái, magyarázzátok meg 
nékem azt (talán ti okosabbak vagytok), 
jobb lesz-e, munkabiróbb-e. erősebb-e az a 
ló, ha ezer meg ezer ember elveszíti rajta 
a pénzét és előbbre viszi-e a magyar lóte
nyésztés ügyét egy pindurkával is ezrek és 
ezrek vagyoni romlása? Igenis vagyoni 
romlása! Meg kell nézni a lóversenyeket. 
Bizony, bizony ott a szegény ember a leg
több. aki inkább hetekig nem eszik, csak 
hogy el ne mulassza azt az alkalmat, a 
mikor egyszerre elvesztheti azt a kevés 
pénzt, amiből apránkint jóllakhatott volna. 
Es miért? Mert inkább nem ebédel jó ideig, 
csupán azzal a gondolattal táplálkozva, hogy 
esetleg nyerhet, akkor aztán napokig egye
bet sem fog tenni, mint eszik és eszik és 
eszik, szóval helyrehozza a mulasztást. Arra, 
hogy ez az „esetleg* majdnem egyértékü a 
„soha“-val arra ő nem gondol, lermesze- 
tes : kergeti a hirtelen való meggazdagodás 
vágy*.

A mai kor megváltoztatta a régi jó 
magvar közmondást: „Jó bornak nem kell 
cégér*, abból a szempontból indulván ki, 
hogy jó bor úgy sincs, kár is beszélni róla. 
Megváltoztatta pedig aképpen: „Rossz bor
nak kell cégér". Tehát nem azt kiáltják 
oda a néptömegnek : „Jöjjetek itt a lóver
seny, itt elveszíthetitek az utolsó fillórteket 
is“, hanem ezt: ..Áldozzatok a magyar ló- 

ó azonban nem rettent meg s sápadtan bár, 
de határozottan kezdé mondókáját!

— () felsége a császár és . . .
■ "Tovább nem folytathatta. A zaj teljesen 

elnyelte a szavát. Es ekkor a fülsiketítő zajon
gáson át is keresztülütődött egy hang:

— Gábor, ma nem te fogsz itt elnökölni.
I.ónyav l.aszlo, testvéröcscse, volt császári 

királyi huszárkapitány volt a közbeszóló.
Lónyay Gábor szemrehányókig szólt le az 

emelvényről.
— László, hát te is? Hát . . .
— Hát itten ma nem tartasz inegvcgvü- 

lést! — vágott közbe László.
Gábor megint rákezdte:
— 0 felsége a császár------
Oklök és kardok emelkedtek

I.ónyav Gábor egy darabig némán 
tombolást s aztán mint a ki várni 
élve, leült az elnöki székre.

Ekkor azonban, mint a villám ugrott fel 
hozzá I.ónyav László, a testvéröcscs, a volt 
császári kapitány s kirántotta alóla a széket.

A méltóságos kormánybiztos ur lehoppolt 
a földre s a bősz ordítás egyszerre h - - gó 
kacagásba fulladt.

A kormánybiztos ur feltápászkodot. ké
nyelmetlen helyzetéből s átlátván, hogy most, 
mivel már fucscs a tekintélynek, fucscs a 
megyegy ülésnek is. méltóságosan visszavonult 
termébe.

így végződött a híres zempléni gyűlés s 
ezeknek a vármegyéknek köszönhető, hogy ma 
még van Magyarország.

Petrásievich Géx*. 

a levegőbe, 
nézte ezt a 
tud,jogával

tenyésztés felvirágoztatására. Esetleg, lehet
séges, — bár nem valószínű — nyerhet

tek is*.
Nem jól van ez igy atyámfiai! Előbb 

neveljünk embereket a szó valódi érteimé
ben. aztán nevelhetünk csak lovakat, de 
azokat se holmi idepottyant ángliusokkal, 
versenyekkel, totalisatőrrel, meg 100.000 
koronás dijakkal.............

Mi volna, ha én azt mondanám, hogy 
még sem tartozik a legfényesebb igazságok 
közzé az. hogy mi 100.000 koronákat tü
zűnk ki a lóversenyeken, amig más kérdé
sek — tegyük fel, irodalmi kérdések meg
oldására, ahol az ész, a tehetség, a munka, 
a szorgalom versenyez egymással, 100 ara
nyakat tűzünk ki pályadijul ? Es mi volna 
az. ha én azt mondanám, hogy még sem 
járja, hogy a míg egy ló futását a „nem
zet* 100.000 koronával, addig Jókai Mór 
eg£sz működését ugyan az a nemzet a 
Tudományos Akadémia utján 200 aranyac, 
kával jutalmazza ?

Mi volna? Talán betörnék a fejemet.
Földe* Imre.

* Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la
punk mindazon olvasóit, kik még az előfizetést 
meg nem újították, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlítették, hogy úgy az előfizetés megújítását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szives- 
ködjének. , j ^Felső-Zemplén* kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Áthelyezés, A földmivelési niinislerium 

Nagy György helybeli in. kir. állatorvosi Kovász
ukra helyezte át s helyébe Gaul Ottó m. kir. ál
latorvost nevezte ki.

— Kinevezés, Komka György munkácsi 
segédtelekönyv vezetőt a szobránci kir. járásbíróság
hoz telek könyvvezetővé neveztetett ki.

— Értesítés, Nagy Mihály nagyközségben 
összeirt és 1903 évre érvényes országgyűlési kép
viselő választók névjegyzéke a községházánál 1902. 
évi május 5 tői 25 ig lesz közszemlére kitéve s az 
azok kiigazítására irányuló felszólamlások az 1899. 
évi XV. t. c. 151 § a értelmében május 5 töl 15 ig, 
az észrevételek pedig május 16 tói 25 ig fogadtat
nak el a községi elöljáróságnál.

— Országos vásárunk, mely e hó 5 én 
lett megtartva, ismét nem sikerült. Egész napon 
át esett az eső és az állat vásárra alig lehetett ki
jutni. ügy látszik, már ez fátuma országos vásá
rainknak, hogy azokon esőnek mindig kell lenni.

— Jótékony adományok, Fircdk Gyula 
ungvári püspök 10 éves püspöki áldásos működése 
alatt különböző jó ékony célokra 85 ezer korona 

I összeget adományozott és Miskolcon 300 ezer koro- 
‘ náért a püspökség részére díszes bérpalotát épít

tetett.
— Nagy-Mihály község 1902. évi 1. II. 

és 1\. osztályú kereseti adó és tőkekamat adó 
kivetési lajstromai 1902. évi május hó 10 töl 18-ig 
a községházánál közszemlére lesznek kitéve, mely 
idő alatt az mindenki által megtekinthető.

— Hivatal vizsgálat. Gróf Hadik Béla 
főispán mull hó 28. és 29 én megvizsgálta a várán- 
női főszolgabírói hivatalt s mindent példás rendben 
találván, megelégedésének adott kifejezést.

— Tűz, A Homonna melletti Mislina község
ben m. hó 28 án tűz ütött ki. A nagy szélvészben 
mentésről szó sem leheteti, 8 lakóház az összes 
melléképületekkel 15000 korona értékben leégett.

— ínségesek segélye. Hadik Béla gróf 
főispán közbenjárására a kereskedelmügyi m. kir. 
miniszter Zemplénvárinegye ínségeseinek közmun- 
kával való foglalkoztatására ötvenezer korona 
állami s< gélyt utalványozott, mely összeget a 
sztropko — havaj — mezőlaborci közutak tovább 
menő kiépítésére fogják fordítani.

— Gazdáink figyelmébe! A külföldi 
porosz széni teljes mértékben pótolja a tatai tojás 
szén (brikett). ÍJ tálunk a vonatkozó hirdetésre.



Melléklet a FelsS-Zemplén 19-ik számához.

Orvosok gyűlése. Zemplénvármegye 
Orvosgyógyszerész Egyesülete e hó 22-ikén délelőtt 
fél 9 órakor ZöcAerer Lőrinc dr. elnöklete mellett 
a vármegyeház alispáni hivatalos helyiségében 
rendes közgyűlést tart.

Hirtelen halál. Legcza Miklós bunkóéi 
gk. esperes lelkész m. hó 30 án d. e. 10 órakor a 
szobránci főpostahivatal udvarán, éppen midőn a 
levélszekrénybe egy levelet akart bedobni, hirtelen 
összerogyott s meghalt. Valószínűleg szivszélhüdés 
érte az örökké vigkedélyü s közszeretetben állott 
lelkészt. Béke hamvaira.

— Zsebtolvajok. Több oldalról panasz 
érkezett hozzánk, hogy vidékünkön a zsebtolvajok 
ijesztő módon szaporodnak és különösen vásárok 
alkalmával a szegény paraszt népre vetik hálóju
kat és ez által a vagyonbiztonságot általában ve
szélyeztetik. A vásár alkalmával is több paraszt 
ember pénzét lopták el, amelynek természetesen 
híre, hamva sem lett. Felhívjuk ezen körülményre 
a főszolgabírói hivatal és a csendőrség figyelmét, 
jó lesz minden gyanús alakot figyelemmel kísérni 
és azokat városunk területéről kitiltani.

— Ax újhelyi vixsgálat. A sátoralja
újhelyi mandátum ügyeiben folyt vizsgálat két 
havi munka után befejeztetett. Juhász Andor táblai 
biró szombaton hallgatta ki az utolsó tanukat. A 
petició sorsa fölött valószínűleg már junius hónap
ban dönteni fog a Kúria.

— Földrengés. Erős, mintegy két másod 
percig tartó földrengést éreztek Szobráncon m. hó 
29-én reggel 4.56 perckor, mely délnyugati irány
ból északkelet fele jött erős hullámszerű morajjal, 
megrázkódtatva az épületeket, megingatva, meg
rémítve a járó kelő embereket és állatokat. Egyes 
helyeken az istállókban a lovak fékeiket elszakítva 
vadul tomboltak, nyeritettek s a szarvasmarhák 
rémülten bőgtek és reszkedtek.

— Í7 vidéki lap. Tokajban Tokaji Újság 
címen május elsejével uj társadalmi lap, illetve 
borgazdasági értesítő jelent meg. Főszerkesztője 
dr. Engl Jakab, felelős szerkesztője Mikola Árpád 
és főmunkatársa dr. Kröcer László. Kiadótulajdonosa 
a szerkesztőség.

— Felvidéki Sajtóiroda. A Felvidéki 
Sajtóiroda Társaság ,Felvidéki Sajtóiroda- címmel 
egy informáló lapnak kiadását megkezdette, mely 
nek az a célja és feladata, hogy az országos lapo
kat, a közművelődési egyesületeket és a Felvidék 
főispánjait ingyenes információkkal lássa el azokról 
az eseményekről, melyek a Felvidéken mind 
merészebben fellépő pánszláv, illetőleg cseh tót 
propagandával összefügnek. Szerkeszti a Felvidéki 
Sajtóiroda Társaság nevében : Clair Vilmos, a 
F. M. K. E. főtitkára. Nem tudjuk eléggé dicsérni 
hazafias intencióit.

— A bártjai tüxvésx óriási pusztításokat 
vitt véghez. A posta palota és a llolzel féle faragó 
müintézet teljesen leégett. A tűz következtében 
Bártfa város történelmi nevezetességű tornyának és 
hatalmas bástyájának falai megrepedtek és össze
omlással fenyegetnek. A hajléktalanná vált lakos 
súg számára a város rendkivüli közgyűlése 1000 
koronát szavazott meg a momentán is ínség enyhí
tésére. 303 épület hever romokban ; a kár egy 
millió koronánál is nagyobb. Erélyes és gyors se
gedelemre lesz szükség, hogy a legnagyobb nyo
morúság, az éhinség, elhárítható legyen.

— Ax időjárás, dacára annak, hogy má 
jus havában vagyunk, állandóan kedvezőtlen, 
folyton szeles és hideg esős napok járnak. Éjjel 
pedig több Ízben oly erős dér, sőt mondhatni fagy 
is volt, hogy a barack, cseresznye teljesen lefagyott. 
Sok helyen a sz Hők is megérezték a kedvezőtlen 
időt.

— A budapesti kertésxeti kiállítás, 
mint tudósítónk értesít, nemcsak a nagyközönség, 
hanem a legelső szaktekintélyek véleményei sze
rint minden eddigit felülmúl és vetekedik bármely 
világkiállítással. Ezen siker oroszlánrésze Mauthncr 
Ödön cs. és kir. udvari magkereskedőé, akinek 
kiállítása oly szép és fenséges, hogy e cég tulaj
donosa nem győzi fogadni az elismerő nyilatkoza 
tokát, melyek valóságos óváció számba mennek. 
A megnyitás napján József főherceg személyesen 
gratulált Mauthncr Ödönnek és bemutatta Klotild 
főhercegnőnek. Kedden O felsége is meglátogatta 

a kiállítást és minden egyes csoportnál elismerését 
fejezte ki Mauthnernek. E világhírű cég, mely 
eddig 22 külföldi kiállításon az első dijakat vitte 
el, ezúttal a versenyen kívül jelent meg, hogy 
mellette főképp a vidéki cégek is érvényesül
hessenek, sőt ő maga is 3 tiszteletdijat ajánlott 
fel a kiállítás ügye érdekében. Mauthner csoportjai 
15 főhelyt foglalnak el az iparcsarnokban és az 
előtte levő területen. Olyan gazdag babér erdőt, 
pálmaligetet és szindus virágokat még nem látott 
a budapesti közönség, a minőt Mauthner varázsolt 
oda. Kiállított többi között viruló lOtM) Crimson 
Rambler rózsát, 3000 nagy virágú (’ineráríát, több 
mint 4000 babérfát, melyek a kiállítás után el
adásra kerülnek. 800 szegfűt 175 változatban stb 
slb. Még a szakemberek is oda nyilatkoztak : 
„tudtuk, hogy Mauthner nagy, de hogy ilyet is 
tud nyújtani, az már igazán páratlan!“ A zsűri 
egész zavarban volt, hogy mivel fejezze ki el isme 
rését és megbízta az elnökséget, hogy magasztaló 
hangú levélben mondjon köszönetét Mauthnernak, 
amiért a kiállítást oly magas színvonalra emelte.

— Magyarellenes ellenzék. A tót sajtó 
tárgy hiányában is érti a módját, hogy a maga 
közönségét általános frázisokkal magyarellenesen 
hangolja. Érdekes példáját szolgáltatja ennek a 
„Ndrodnie Hlásnik* n kővetkező sorokban: „Mitől 
se félj, nemzetem, csupán saját se lejtősségedtől. 
Embereid meg magad és hozzád csatlakoznak a 
te fiaid. Gyalázni fognak, a mig félsz; üldözni 
fognak, a mig futsz. Állj bátran a világ elé ne 
veddel, ne kolduld azt, a mit magad elvehetsz. Az 
ellenség is megbecsüli azt, a ki nyíltan és bátran 
vallja magát annak, a mi. Es viszont, az ellenség 
is megVCTÍ azt, a ki előtte meglapul. Nem azt 
vetik meg bennünk az idegenek (magyarok), hogy 
tótok vagyunk, hanem azt, hogy nem azok aka 
runk lenni, a kik vagyunk. A mi elnemzctlene 
désünk ront bennünket inkább, mint az egész 
világ gyűlölete.- Felvidéki Sajtóiroda.

— Aki le akarja ülni ax adóját. Egy 
vidéki adóigazgató dolgozószobájába egy öreg 
atyafi kopogtatott be. Rengeteg tarisznya fityegett 
a vállán s a tarisznyából valóságos kenyér óriás 
háta teketéllett kifelé. Az öreg gyámoltalanul tipe
gett az íróasztalhoz s egy zsíros adókönyvet terített 
a tanácsos elé.

— Tessen látni, tizenkét korona adót kérnek 
tőlem.

— Hát fizetni akar, öreg?
Nem tudok, instáloin, épen azért gyűltem. Nagyon 
szögény vagyok.

— Egy koronát csak tud fizetni ?
— Nem instálom. annyit sé.
A tanácsos végiglapozta az adókönyvet. 
— Hm, pedig már árverés is van kitűzve. 
— Van kitűzve bizony — adta vissza a szót 

az üreg.
— Hát ha nem tud fizetni, mit akar kend ? 
Az atyafi riszált egyet a vállán, hogy a 

tarisznya nagyol zökkenve került előre.
— Hát könyörgöm, mán csak azért gyüttem, 

hogy léülöm azt a tizenkét koronát. Kinyeret is 
hoztam, hogy éhön né pusztuljak.

IRODALOM.
* Nagy emberek gyülekezete. Csodálatos, 

hogy vannak korszakok, a mikor nagy emberek 
nem látogatják a Földet. Ilyen a mi korunk is, a 
mikor csak Tolstoj és Ibsen neve gubbaszkodik a 
világhír egén. A többiek nemzeti nagyságok, ha 
ugyan azok. Csodálatos játéka a véletlennek, de 
sokszor úgy látszik, mintha a nagy emberek talál 
kozót adnának egymásnak a Földön. Perikies korá 
bán a legnagyobb görög művészek egyszerre látó 
gatták meg Athént, a renaissance előtt, mintha 
Olaszországnak minden genieje egyszerre tódult 
volna a pápai és fejedelmi udvarokba. Ilyen volt 
a XIV. Lajos uralkodásának első fele is: La 
Fontaine, Moliére, Descartes mind megfordultak 
palotáiban. Ilyen kor volt a Shakespeare kora, a 
mikor Shakespeare, Bacon, Raleigh s utánuk Ben 
Jonson, rövid időközben Milton csaknem egyszerre 
jártak volt a földi téren.

XIV. Lajos uralmának ragyogó és fényes 
korszakát mutatja írásban és képben a Nagy Képes 
Világtörténet most m'gjelent 156. füzetében.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. 
Marcalli Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a Vili, 
kötet Írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes félbőrkötésben 16 korona; Füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 

egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Rész vény társaság Budapest, VIII. 
Üllői-ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.

CSARNOK.
Fájdalmas-e a halál?

(Egy tudó* Tvlüuiénye.)

Nothnagel bécsi egyetemi tanár érdekes föl
olvasást tartott nemrégen a halálról.

Előadásának végeredménye az, hogy a halál 
majdnem kivétel nélkül fájdalmatlan s érzete éppen 
nem kellemetlen, mert a végóra már öntudatlan 
állapotban következik be. Az emberek különféle 
betegségekben szenvedhetnek, de csaknem mindig 
a szivük miatt halnak meg. A katona, ha a csatá
ban golyótól kap halálos fejsebet, egyetlenegy 
pillanatig sem érez fájdalmat, mert a halál gyor
sabban áll be, mintsem a fájdalmas inger az ön
tudat szervéhez, az agyvelőhöz érhetne. A harc
téren történő sebesüléseknél a fájdalom nem mind 
járt jelentkezik s a katona igen sokszor csak a 
vérzés látásakor tudja, hogy megsebesült.

Hasonlóan fájdalom nélkül következik be a 
halál, ha a testet például nagy szikladarab mor
zsolja össze, vagy ha a villám sújtja agyon. A 
vizbenfultak sem szenvednek sokat, amit majdnem 
egész határozottsággal meg lehet állapítani, mert a 
félig meddig megfultak közül már sokat életre 
hoztak és ezek fájdalomról nem igen szólnak s 
majdnem mind abban egyeznek meg, hogy a halál 
küszöbén minden gondolatuk valami régi emléken 
összpontosult. A hegyekről lezuhant emberek is 
azt állítják, hogy amikor zuhanóban voltak s a 
mikor testük összezuzódott, semmi fájdalmat m m 
éreztek ; ők is rég elmúlt időkre, dolgokra emlé
keztek vissza, de máskülönben szellemi csengő 
hangokat hallottak s jóleső érzés vett erőt rajtuk.

Nothnagel szerint a rémület idézi elő az ideg
rendszerben a hatalmas megrázkódást, mely aztán 
jótevő érzéketlenséget okoz. Szintén fájdalom nél
kül áll be a halál elvérzés esetén is. De a rendes 
betegségek révén bekövetkező kimúlás sem lehet 
fájdalmas, ellentétben magával a betegséggel, a 
mely vajmi gyakran nagy szenvedésekkel jár. Az 
ember életének utolsó ideje, a haldoklás, senkit 
sem tölthet el félelemmel, mert amikor ez a végső 
időpont elérkezik, akkorra a szervek elsorvadnak, 
minden életműködés lassúbb lesz és ezzel meg
szűnik az élethez való nagy ragaszkodás is.

A heveny lázas betegségekben a baktériumok 
termelte méreg teszi az idegrendszert érzéketlenné 
s a beteg a halál gondolatába belenyugszik. Az 
agyvelő ingerlékenysége úgyszólván megbénul s a 
haldokló beteget álmosság lepi meg, amiben benno 
van az örökpihenés utáni vágy.

Lassan lassan minden érzés megszűnik s az 
élete végső perceihez ért férfi még lángoló szerelme 
tárgyát sem nézi többé szerelemmel, mert ebben 
az időben a szerelemnek vége van. Megesik olyan
kor, hogy a haldokló görcsösen rángatózik és kín
lódni látszik, ám ezt a fájdalmat már nem érzi.

A szerves test eleven marad addig, amig 
organizmusának különböző energiái a lélegzés és 
körforgás következtében működésben vannak. Mi
kor az egyensúly és nyugalom pillanata elérkezik, 
ennek következése a halál; a halál után azonban 
a testet alkotó minden alkatrész más lények ala
kításához fog. A föloszlás a megújulás is uj lények 
alakulásának előjátéka.

A bölcs nagy természet berendelése szerint 
olyan hát a végső elmúlás, a halál, mu születés : 
nem tud róla az ember és nem érez minit. Az 
igazi fájdalom és a szenvedés tehát csak arra az 
időre esik, mely a születés és a halál között van.

Felelőn nzerkenztő : Dr. Kállai JÓZB«f. 
Kiadóhivatali művezető : Lándal JÓZMf.

Minden ember
ismeri értékét cgv aranyozott órának éa láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nélkülözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női brosche Simili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simili briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkővel, finom nyakkendő tű, tinóm 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett-tükör etuiban, 3 finom zseb
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos Íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezzo be közzetlon 
1 frt 00 krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos elme 
kéretik.



Meghívó.
A nagymihályi ált. ipartestület 

évi rendes 

közgyűlését 
f. évi május hó ll-én d. u. 3 órakor, a 
városháza tanácstermében fogja megtar
tani, melyre az iparteetillet tagjai ezúttal 

is meghivatnak.

Tárgy:
Az. 1901. évi zárszámadás bemutatása. 
Az. 1902. évi költségvetés tárgyalása. 
Az elöljáróság újbóli megválasztása. 
Ügyész választás.

Nagv-Mihály. 1902. év május 1-én.
Center 3lezsö J/lalatinszkij £ászló

iprt. titkár. elii'k.

ÍDr. Jíellner JYlihálg
jprh. bi«to.-.

Jíllást 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. Előfizet si ára negyedévre -1 korona. 
Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Bükk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

Egy 8 P. (Garett gyártmány)

L0C0M0BILL 
2056 sz. 4. átni. engedélyezve legjobb kar
ban 400 írtért azonnal eladó. — Bővebb 
felvilágosítást ad id. Grün Ármin Gálszécs.

1
BÚTOROKAT

1 vásárolni szándékozó n. é. közönséget van szerencsém tisztelettel meghívni 
a »Városháza« szomszédságában levő Csopp-féle házban berendezett

1
1 BÚTORRAKTÁRAIM 1

1
>4Fő

szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú barokk, ó-német 
és egyéb másnemű stilszerü bútorok a lenkényesebb ízlésnek is teljesen meg— 
felelőleg csinos és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is kaphatók.

Raktáramban csakis jó és szolid minőségű es bárminő kívánalomnak 
megfelelő izlésteljes áruk vannak, miért is kérem a n. é. közönség bizalmát 
és szives támogatását. — Bútor renoválások gyorsan eszközöltetnek.

1

& EICHENBAUM LIPOT NAGY-MIHÁLY.

&. ALAKÍTTATOTT 1892. &
la

Egy 4 lóerejü Marschall-féle 

cséplőgép 
1000 írtért eladó. Bővebbet a tu
lajdonosnál Slyepák Mihálynál Őr
mezőn. A gép megtekinthető Diener 

N. urnái Töke-Terebesen.

Háziasszonyok figyelmébe!!

SCHICHT-féle SZAPPAN 
(a kulcscsalj a 

legjobb mosószappan!
A Sehicht féle szappan a kulcsosai i< iszés 

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

Egyedüli elárusító hely nagyban es kicsinyben: 

GARFUNKEL DÁVID 
vegveskeroskedésp Nagy Mihály, fóuteza.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel van szerencsém a nagyér

demű liölgvközönséget értesíteni, miszerint 
Nagy-Mihályon, a Felső-utca 334. szánni 
házban, egy a mai kor igényeinek megfelelő

női ruha varrodát
nyitottam.

Főtörekvésem kend, a n. é. hölgy özön 
ség megelégedését minden tekintetben kiér
demelni és magamat szolgálatukra ajánlva, 

kiváló tisztelettel

DA PSI MA R1SKA.
női szabó.

Egy teljesen jó karban levő, rövid szárnyú

ZONGORA eladó.
Megtekinthető Botos János pályafelvigyázó 

urnái Homonnán.

(Glasur)
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

1 nagy palack ára 1 frt 35 kr. — 1 kis palack ára 68 kr.
szagtalan Arany-fénymáz

padló-viasz ,.GIoria“ *'
égj óbb é* legegyvzetObb Iteerenttő oser

kemény padló ^xáruára.

■a
képkeretek stb. bearanyozására 

1 kis palack ára 20 kr.

Fehér ..Glasur“-fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani be- 

festésére, 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.
ti—6 Mindenkor kaphatók : »

GL t C K MÓR e.gm I N A G Y - M I H A L Y.

clayton & Shuttleworth 
mwőgaidisigl gépgjirosok Budapest V‘g., £rt‘

által a legjutányosabb árak mellett aiánltatnak:

Locomobil és gözcséplőgép-készletek
további Járgány-cséplőgépek, lóhere cséplök, tisztító-rosták, konkoiyotók, kaoiiló* éo arató

gépek, szénagyOJtök, boronák.

„Columbia-Driir 
legjobb aorvetögépek, 

szecskavágók, répavágók, 

kukoricza-morzaolók, 
darálók, örlo-malmok, 
cgyatemea acaál-ekák,

3* éa 3-vaau ekék éa minden egyéb gazdasági gépek.

Részletes árjegyzékek kívá
natra ingyen és bérmentve 

küldetnek.

Lincoln! törzsgyárunk a világ legnagyobb 
locomobil- és cséplőgép-gyára.



a porosz

A „jVIálezEx és Vidéki Takarék- és Hitelegylet mint 

Szövetkezet" t. ez. tagjai

az 1902. évi május hó ll-én, délelőtt II órakor

Málczán, a fürdő pavillonban tartandó

Értesítem a t. gazdaközönséget és cséplőgép
tulajdonosokat, hogy a

JCazinczi kőszénbánya r. t.
l'elsőmagyarországi képviseletét

rendkívüli közgyűlésre
azon értesítéssel hivatnak meg, hogy az alapszabály 35 alapján 
minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek, mivel ha 
a közgyűlés nem lesz határozatképes, 11 nap után újból köz

it gyűlés fog tartatni, melyen az ott jelenlevők minden további 
tekintet nélkül végérvényesen fognak határozni.

A közgyűlés tárgyai:
1. Intéző igazgató megválasztása.
2. Egy hiányzó felügyelő-bizottsági tag választása.
3. Aligazgatónak, illetve felügyelő-bizottsági tagnak intéző 

igazgatóvá történt megválasztása esetén aligazgató, illetve fel
ügyelő-bizottsági tag választása.

4. Indítványok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 3 nap
pal Írásban az igazgatóságnak beadandók.

Kelt Málczán, 1902. május hó 2-án.
Az igazgatóság.

A PESTI NAPLÓ karácsonyi ajandeka

Zichy yviihály Album
A Pesti Napló. a mely eduigeló Madách Ember tragédiáját, Arany 

balladáit Zichy Mihály képeivel, Katona Józset Bánk bánját, Kisfaludy 
Sándor Hyxnfy szerelmeit remek albumba foglalva és legutóljára >• Költők 
Albumát adta olvasóinak karácsonyi ajándékul, az idén az eddiginél is nagyobb 
szabású, díszben, tartalomban nemcsak az eddigi ajándékokat felülmúló, de a könyvpiacon 

Zichy Mihály Albumot
Zichy Mihály képeinek válogatott, impozáns albumba foglalt gyűjteményét 

a Költők Albumánál nagyobb és díszesebb alakban.
Zichy Mihály világhírű művészi termelésének legjavát, legszebb fest

ményeit és rajzait foglalja magában ez a disznó, negyven mülapon, amelyek 
mindegyikéhez legkiválóbb esztétikusaink és mübirálóink Írnak szövegnia- 
gyarázatot. A valóban remek kivitelű műlapoknak egy rész.- gyönyörű színnyo
mású lesz, olyan, amilyen eddig alig jelent meg magyar diszműben.

A negyven pompás mülapot, a kisérő szöveget és Zichy Mihály egyénisé
gének és változatos életpályájának regényes rajzát, valamint Zichy rajza 
után készült gazdag bekötési tábla foglalja gyönyörű díszes kötetbe.

A Festi Napló « nagyszabású diszművét az Athenaeum állítja ki. A 
Ziohy Mihály Albumot, amelynek ára az Athenaeum eredeti kiadásában 90 
korona, a Pesti Napló uj kvart kiadásában karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti 
Napló minden állandó előtizetője. Es megkapják díjtalanul azok az előfizetők is. akik 
egesz éven át fél. negyedév vagy havonkint. de megszakítás nélkül fizetnek elő a 

Pesti Naplóra.

Sátoraljaújhely székhelylyel
átvettem.

A legjobb minőségű cséplési Szénre olcsó árak 
mellett már most eszközlök kötéseket.

KLAR ANDOR
SÁTORALJAÚJHELY (Takarékpénztár).

A Magyar általános kőszénbánya
részv. társ. Budapest.

Ajánlja :
Tatai
Királdi
Sajó-Szent-Péteri 
Doroghi
Tokodi
Ebszönyi
Mészpor

jó minőségű szeneit

rendkívül jutányos áron.

trágyázáshoz I

! Tatai tojás szén (brikett) ! !
!! E b sző ny i mész!!

tatai tojás szén (brikett) minőségben vetekedik 
szénnel és sokkal olcsóbb!

<3-jr-ü.rtxölcs és szőllő "bor készítési gépek.

Gyümölcs és szőllő sajtók
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel és nyomeröre szabályzóval.

A munkaképesség 20'7, nagyobb mint bármely más sajtónál. 
HYDRAUL1KUS SAJTÓK. 

Szőllő és gyümölcs zuzók 
és "bog^T-ó rxiorzsolók.

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek. 
Szőllő és gyümölcs őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs 
és főzelék aszalásra, gyümölcs-vágó és hámozó gépek.
Szőllő és gyümülcs őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs 
és főzelék aszalásra, gyümölcs-vágó és hámozó gépek.
legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphoma- gyumoks és szollövesszo 

permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben.

Mayfarth Pb. és Társa
cs. kir. kizár, szabad? gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gozhamor

BECS, II. Taborstrasse 7L
► Kitüntetve 450 arany, ezüst és bronz eremmel. • 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Képviselők és viszontelárusitók felvétetnek. 

3"érf iák ingyen kapnak 
egv oly uj találmányi, próbaorvosságot, a mely az 
elveszített erőt újra moghozza s a legnagyobb nemi 
bajokat meggyógyítja. Egyszeri levélbeli megke
resésre ingyen kap mindenki egy próbacsomagot 
ezen világszerte ismeretes gyógyszerből, egy gyö
nyörűen illustrált s 120 oldalra terjedő könyvvel 
együtt. Ezen csodaszer ezreket gyógyított meg, a 
kik ifjúkori kicsapongások következtében, nemi 
betegségekben, a bujakór kUlömbözö nemeiben s 
elgyengülésben szenvedtek s nagy eredményre való 
tekintettel elhatározta az intézet, hogy egy próba- 
csomag mindenkinek küldetik, a ki érte ir. Az itt 
tézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik 
kezelés céljából otthonukat nem hagyhatják el. Az 
intézet kivételt nem tesz ; öreg, fiatal egyaránt ír
jon s meg lesz mentve, A csomag jól be van cso
magéivá s tartalmát senki sem fogja megtudni. El 
a szégyennel. Le a rabigával, le a betegség lán
cával. Itt az idő, hogy ingyen megtudhatja hol a 
baj s mi a baj, teljesen ingyen. Kérjük azonban 
a leveleket mindig bérmentve küldeni s ott a 25 
fillér portót megfizetni. Írjon még ma. Nők is ír
hatnak érte. A csomag a levél megérkezte után 
azonnal ingyen küldetik. A levelet igy kell címezni: 
State Medical Institute, 6915. Elektron Building, 
Fórt Wayne. Ind., U. 8. Amerika. 1—62



Szobráncz gyógyfürdő 
‘O'xigixiegr3’"é'b exa_ 

Olaabersóa. hideg kénes »ó» vl>.
Gyomor- és májbetegek magyar Karlsbadja.

Fiintóevad : Május 15 tói szeptember 15 lg Elő 
ideay : május 15 tói junius 15-ig Utoideny : augusztus 
15-tól uept 15 ig 30*/. arengedmenynyel a lakásoknál.

Emu a maga neui.-lHfu páratlan gyógyvíz. mint 
ivó gy. gymőd biztoa segélyt nyújt gyomor év bélbajok
nál. » alkati pangásoknál, makaó székrekedéneknél 
enyhén, oldólag hat. májbajoknál epehom<>k én epe
kövekre oldólag hat Vértóduláeoknál. szédülések, hű
dének. gutaüté.-i roh moknál vérié von.Mag, felszivőlag 
hat. catutfw éa könzvéuyM bántalmaknál e kór okozta 
erjéai termékekre lerakódásokra az Ízületekben azok 
oldásara es kiküszöbölésére hat. Kövérség szív elhá- 
jasodás ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál úgy a 
czukor és fehérje- kiválást gyorsan és kedvezően be
folyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat, 
izületi és csontbántalmakat. csont-szut kedvezően osz
latja. Görvélykóros daganatok, fekélyek ellen méh és 
méh közötti ízzailmányok, hashártya izzadmányok fel- 
ssivódásat elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült 
bőrbetegségek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vnsuti állomás 1 az Alföldről és Pestfelől jö
vőknek Ung^vár, a felvidék és illetve Kassa felöl 
jövőknek N&gy-Xillály, honnan kényelme* bérko
csikon 1 és ’/« óm alatt elérhető.

A víz otthon is sikerrel használható. Ara: egy 
nagy láda 40 üveggel 14 kor., kis láda 20 üveggel H 
kér.' A víz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések és tudakozódások ..Szobráncz- 
gyógyfűrdö Igazgatóságának Sxobrancz- 
gyógyfürdó czimzendék. Posta és távírda állomás 
helyben. A fürdő igazgató orvosa Dr. Ruiiay Gá
bor Lajos. A fürdő igazgatósága.

Sladó ház és telek.
A Kapitány-utczában levő Podlesznv-féle 

jelenleg Báró Holtz GvArgyné tulajdonát képe
ző lakház, a melyhez külön magtár, istállók és 
cseléd lakások is’tartoznak, terjedelmes kerttel 
együtt eladó.

Eladó még egy nagyobb és szilárd épí
tésű magtár is, melyhez szintén kert tartozik.

Végül eladó egy nagyobb és kertnek hasz
nált terület, a mely építkezésre különösen al
kalmas.

Az összes ingatlanok egy más tőszomszéd
ságában fekszenek és csak az utcza által vá
lasztatnak el egy mástól.

Bővebb értesítés Dr. Kállai József ügy
védnél nyerhető.

Nemzeti irodalnuink legértékesebb alkotásait, a magyar irodalom fömüveit

cnm alatt egyöntetű szép kiadásban, 
B5 kötetben. dtMo ta*z<inkölésben 
>dj> közre a Franklin-Társulal.

Tartalmazza.
* Arany János
* Arany f.ászlő 

Balassa Báliul
•Bajza József 
Bensrnyi Dániel 
Cliky Gergely 
Czok-.riy \ M 

*CíM<’.-or C,erg.
Deák Ferenci

Kisfalud) Károly 
Kisfalud) >;mdor 
Kölcsey Ferenci 
Kossuth Lajos 
Madarli Imre 
Miki * K<lemen 
Pázmán Péter 
Petőfi 'andor 
Revirrkv fix ula

Eötx-»> Jé/wf br. SlérhenyiIsD gr. 
Fazekas Mihály • A(fe

•Garay Jáooa T--I-k | »sZ|ó gr.
Gyofiktossy I. Mihály
Gvacbny i József * l ajda János 
Kármán József * Foro* marig W
Katona JÖZMÍ Zrínyi Mikin*
Kaiiocty Fér. műiéit.

* Kemény /.sigm 
Népies lyra Népballadák

Kuruczkölteszel
• A csillaggal |rlirtt remekírók ki 

•dtai jngtt a Franklin Társalat magának 
Manód- sileg birto«itnUa. ng> hogy a/l 
mát kiad" ki nem adhalp r/. n rók 
■tfvei má« «ersrnyg)fipem< ni |.< n mrg 
MtB jelenhetnek

A Franklin fele Magyar Ike
rnek Írok testes knirle felöleli 
a fefber srsrbhrt. mit a magyar szel 
km leremtrtt hivatm van arra. 
hogy Mumtm családi kt.nyrlár 
gerinc:e iryye «<.

A FraiAim kir Magyar Ite- 
mrkirok niallita'k mdi«. a nem 
ttU HM Jtk UÓaéfel-Z Kuir.se palya-

nyertes, mihészi. erős angol vaszon- 
kótés. a papirja famenté', soha meg 
nmi sárguló: betűi külön e r/.élra 
készülnek.

A Franklin feli Magyar lle- 
invkirók <>t k-.leli ' sorozatokban 
jelennek mrg I9<hl februártól kezdve 
••* azontúl minden féléiben egy-egy 
öt kötetből álló sorozat.

A Franklin fele Magyar Ke
inek Irt »k i i'dizetőinvk külön ked
vezmény k'pm a most megjelenő uj 
ma.-y.ir Shak**per«* - kiadás, 
t» \asko' kötetben, diszkói--síién 
üli korona kiírtéi.' árban 
szjlliflatik. holott e kiadás bolti ára 
30 korona lesz, és az eddig forga
lomban Miit Shak'perr kiadfls Imi 
koronába került legkiválóbb kol- 
lóink remek fordításaiban közli Shaks 
pere remi kéit e kiadás, né i szerint 
Arany János, Petőfi, Vörösmarty, 
S/.-i'/ Karoly. levayr József, Arany 
l.i'/lo. Rákosi Jenő Gyón Vilmos 
átültetésében. F.‘z. az egyetlen teljes 
magyar Shakspere. és értékes kiegé 
*/ib ji a Magyar llcniokirok 
gyűjteményének. Megrendelhető a 
Magyar llv Illek Írók kai egy
idejűleg.

k Iranklinf- i Magyar He- 
iiii-kii'ok kötetnyi teljes gvüj 

I temen) ara tje korona, mely ősz 
| szeg bán resztetekben lorle«/tlw |ő . 
I a l».it kö|< i. s teljes shak'i- re kod 
o zn>. i vára «•» kor a Iliinek 
írok . l-.il/el-nek. ha a kél mii 

; rgy Hitesen rcndrltelik meg

s-vr.’- ala tik ■
<•« as illrlü ir< leírt j 

munk.nn/ik I 
lemtfH. t frl 
Vftftfunet ellátjuk

Alexander Bcrnát 
Angyal Dávid 
Baiiics Ferencz 
Báuóczi József 
Beöthy Zsolt 
Berzeviczy Albert 
Baver József 
Fndrődy Sándor 
l.r---li loi.i 
Erdélyi Pál 
l-'ercnczy Zoltán 
Fraknói Vilmos 
Gyulai Pál 
lleinrich Gusztáv 
Koroda Pál 
Kossuth Ferenci 
Koznia Andor 
l.ev.iy József 
Négycssy IJs/ló 
Baki-si Jenő 
Hiedl Frigy es 
Sz««ln Károly 
Szeli Kálmán 
Várzi János 
Vádnál Károly 
Ví.ínuvich (o-za 
Zoltvány Irén

EfmyesnreMor/Oj. 
| tomt. kot nyújt ni •« 
i nrarr.M./vnW,, >,nr 
l Itt'rnekmá- j-
i I.T' »■ , ■ „ n 
f v.-ti mu. k..l..„k,

I A t». > Jlf .mu h i) . 
| rajt null.. I .. 
j »»»u»i ka lm.

X I r.inklin-Társulat állal kiadott «Magyar Reinekirók* uagy ériokéi reud- 
kivül emeli, hogy annak kiegészítője a

Teljes Magyar Shakspere,
a Kisfaltidy-Ttirsasáfj által kiadott s költőink : Arany, Pető fi, Vörösmarty, Szász 
károly, t.éray. Arany László, Fejes, Greguss, fíyőry Vilmos, l.őrinczy-Lehr, Tiákosi 
Jenő, Szigligeti áltál fordítóit kiadása. Ez a fordilás ma már magyar remekiró-számba 
megy, mert azt halljuk a sziimádról,ezt idézzük léplen-nyomon; átment a nemzet vérébe.

A teljes magyar Shnkspere-t kedvezményes áron kapják a «-Magyar 
Kem«‘kirók>» megrendelői, vagyis a hal kötetes díszesen bekötött munkát 30 korona 
bolti ár helyett ÜO konmáért, ha mind a két munkál megrendelik.

Megrendeléseket elfogad minden liazai könyvkereskedés 
vagy a b'ranklin-Társnlat Budapesten.

E
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____________MEGRENDELŐ JEGY.____________

.1 li.h mit .................................. ...................könyvkereskedésében
(t,ot)t .................................... .............. .ezennel rendel

pel.l Magyar Remekírók .Vi kötél 2J0 kor.
------- • 'íhaks/xre össtes színmüvei 6 kötet 30 kor. helyeit 

kur. kedvezményes áron
• Shakspere összes színmüveit li kötetben külön 

(a Magyar Remekírók nélkül) 30 korona bolti áron 
kéri a szállítási föltételek közlését.
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