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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

___________ . S-J~ E L Z 3ST MUTEEKT C S tr T ö E T ö K Ö W.
BZEBKEBZTÖSÉG:

Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő:

 Fö-utoxa 220 sxám.

BL.ŐEIZETÉ8I DÍJ: Egész évre 8 kor. 
fél évre 4 kor negyed évre 2 kor.

Egye*  Nzám ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
I ■■rmentetluii levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az eldtizetéaek. hirdetési én nyilttér 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája*

Május.
Kisarjadt a mezőkön a fii és balavány- 

zöld, zsenge levél pattant ki az elvetett 
magból.

Május van.
Pipacs virágos réteken aranyszínű hullá

mokat fodroz a májusi nap és szerte az élet 
mezején, a televényes, kalászkihajtó földeken 
sűrű rendekben vonul fel a munka hadserege, 
hogy csengő ásójával és csillámló ekevasá
val meghódítsa a világ legnagyobb hatalmát: 
a földet.

Mert vájjon van-e nagyobb hatalom a 
földnél? Mi, emberek, akik egyenként és 
összesen, a világ központjában képzeljük 
magunkat s akik sajátlagos egyéni távlatunk
ból úgy látjuk, hogy értünk van a teremtés 
s hogy körülöttünk forognak a csillagrend
szerek, mi magunk is gyönge és görnye- 
dező rabszolgái vagyunk a földnek.

Az a fizikai tétel, amely a föld von
zásáról szól, fiziológiai tételnek is igaz s az 
emberiség léte, boldogulása, fejlődése annyira 
földhöz kötött, hogy már az evangéliumi 
tanítás, amely pedig kutforrása minden böl
cseleti tudománynak, a földhöz köti az 
emberi létet.

Porból lettünk, porrá leszünk ! Ez a 
példázat első formai kifejezése a föld hatal
mának s évszázadok és évezredek eseményei 
igazolják, hogy szerte a világon, — a magunk 
képzeletein fölépült anyagi világon! — a 
föld az egyeduralkodó.

TARCA.
Három év múltán.

(Az idő: délelőtt; színhely Garamszegyék 
szalonja. Szembetűnök egymással a fiatal asszonyka 
és a poéta, mint két hajdani ideál. A poéta recon 
naissencera jött el. A zsúr inegbirálásán már túl
estek.)

A poéta (ki mindig szerelmes, szeretné a dis
kurzust a poezisra terelni): Minő ragyogó tavaszi 
nap van ma, épp olyan, mint hajdan . . .

Az asszonyka : Igaza van, épp olyan, csak a 
viszonyok változtak meg.

A poéta (sóhajtva) : Igaz, igaz!
Az asszony: Az előtt olcsóbb volt a liszt, hús, 

— az egész élet. Ma egyre drágább lesz minden ; 
képzelje, már a krumpli árát is fölemelték.

A poéta: (tágra nyitott szemekkel hallgatja 
az asszonyka beszédét de oszt siet a beszédet másra 
fordítani): A krumplit is drágítják ! . . . Nem hiába 
volt verőfényesebb a hajdan, nem hiába voltak 
mások az érzelmek.

Az asszony: Az az átkozott vásárcsarnok az 
oka mindennek!

A poéta (bosszankodva): Ah, tehát annyira 
érdeklik a gazdasági kérdések, a piac, az élelem ?

Az asszony: Mindenesetre inkább, mint bármi 
más. Aztán meg ideje már, hogy az embernek

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ

Május havában minden pompázatos ere- i 
jét kifejti a föld. Ekkor szöknek életbe a ! 
természet erői; ekkor bontja ki szárnyait a 
természet tüzmadara, amely lángot vet a 
létbe, az örök fejlődés soha ki nem alvó 
lángját.

A föld életének forradalmi időszaka e 
hónap. Rejtelmes pattogással, mámoros zson
gással teli a levegő. Valahol nagy munka 
folyik. Láthatatlan erők tördelik szét bilin
cseiket és hosszú sóhaj borzong át a föld 
felett, mint rabság után a szabaddá lett szív 
lélegzetvétele. Ez a föld újjászületése.

S az ember, a föld rabszolgája e rej
telmes izgalom, részegitő láz központjában 
kétszeresen rabszolgája lesz e májusi napon 
a földnek. A föld sarjadó, felszínre törő, 
forgatagos ereje átzuhog a szivébe, átpattog 
az ereibe és úgy érzi, hogy a természet 
forradalmi munkáját neki is vállalnia kell. 
Ezért van, hogy az emberiség minden re
ményének kivitágzása követi a természet 
időszaki kivirágzását.

A história bizonyltja, hogy az emberi
ség minden újításra törő, világ felforgatást 
célzó mozgalma a májusi hajnal lázában 
született meg. A hatalmát teljes pompájában 
kifejtő földnek ereje szökött át ilyenkor 
emberiség szivébe, hogy megteremtse általa 
a májusi biborpiros hajnalokat.

A má-nak, a jelennek világmegváltást 
hirdető eszmeharczosai, a szociálizmus hívei 
is május első napját avatták fel ünnepüknek, 
önmaguk és céljaik lényegét erősbitvén azzal,

gondjai is legyenek, ha azok oly kicsinyeknek is 
látszanak, mint az enyéim. De mégis nekünk 
asszonyoknak a háztiizhely körül van a dolgunk.

A poéta : Es kielégíti az egy hajdan oly áb
rándozó szív minden kívánalmát ?

(Az asszony hallgat és pirul.)
A poéta (folytatja): Lássa, a mikor vissza 

tértem önhöz, nem a jó gazdasszonyhoz, hanem a 
hajdani költői lelkületi nőhöz jöttem, a ki telve 
volt poézissel, a ki rajongott a művészetért a szép
ért, mert maga volt a szépség királynője ; szóval : 
a Múzsához jöttem.

Az asszony : Valóban utat tévesztett, mert az 
ábrándos, álmodozó lányka helyett egy praktikus 
asszonyt talált csak.

A poéta : A ki hajdan a költőkért, most meg 
az olcsó burgonya árakért rajong.

Az asszony : Hja igy van az rendjén ! Szép 
is lenne, ha még most is könnyeket hullatnék fan
tasztikus regények fölött.

A poéta : A melyekben nem lett egymásé a 
két szerelmes.

Az asszony : Eh vége az ábrándoknak, vége 
a regényeknek, vége az egész múltnak.

A poéta: Még csak meg se könnyezi ?
Az asszony (fölkelve): Ugye bár megbocsát, 

do meg kell néznem, hogy eléggé megpirult-e a 
hagyma. A férjem nagyon finnyás, mindjárt meg 
érzi, ha valami hiba van az ételben. Pardon, egy 
röpke pillanatra. (El. — A poéta ámúlva dől vissza 

hogy a föld forradalmi időszakának dátumá
hoz kötik a maguk forradalmi dátumát is.

Am egyik eszme halálát követi a másik 
eszme születése. A szociálizmus elmúlhat, 
elpusztulhat, de május havának forradalmi 
lényege örök marad s mindig nőni fog olyan 
eszme, amely pirosbetüs ünnepi napját virá
gos Május biborpiros hajnalára fogja tenni.

Mert május a természeti erők gyújtó 
pontja, ahonnan kezdetét veszi a fejlődés, 
haladás, ahonnan kiindul a lét.

Biborpiros hajnalban ébred a világ, 
lobogó tűző nap ég felettünk : Május van !

Felhők közül egy napsugár.
(Mr.) SOrü felhők borítják országunk ég

boltozatát. A magyarok imádkoznak. A föld mi
velő azért, hogy a teremtő óvja meg vetését a 
fagytó), a jégveréstől. A tisztviselő azért, hogy 
jöjjön el már a fizetések emelésének ideje. A 
nemzet alkotmányos rendjéért aggódók azért, 
hogy távozzék el fölülünk a zivatar. Es mig mi 
imádkozzunk, a honvéd iskolák templomaiban 
énekeltetik a Golterhaltet. Aliiig mi fohászko
dunk az Istenhez, hogy áldja meg országunkat, 
a mi magyar hazánkat, vezérelje jóra a mi 
királyunkat, addig a Szent-lstván birodalmához 
tartozó Horvátországban letiporják, meggvaláz- 
zák nemzeti jelvényeinket s magyar lobogónkat. 
Es mi mindezt tflrjük szó nélkül, összeszoritott 
öklökkel. Nincs bátorságunk ütni, vagy pedig 
kimerült izmainkból az az erő, mely egykor 
sujtólag emelte fel azt a kardot, melyre az 
ellenség vérével vala fölirva: »Ne bántsd a 
magyart!»

Tagadhatatlanul szomorúan kezdődik nem-

a székre. Gondolkodik, hogy hogyan formálhatja 
át az idő, a sors a lelkeket. Csakhamar veszekedés 
zaját hallja, pár pillanat után vissza tért az asz 
szohyka, kipirulva a boszankodástól.

Az asszony : Ezek a cselédek, ezek a cselé
dek 1 Ha ki nem megyek, leég az egész rántás. 
Jaj, ez a legborzasztóbb az egész gazdálkodásban !

A poéta : Látja, látja, ettől megmenekülhetett 
volna.

Az asszony : Hogyan ?
A poéta: Ha az enyém lett volna.
Az asszony: De megbocsát, versekből nem 

lehet megélni.
A poéta (elképedve): És hajdan?
Az asszony: Az hajdan volt.
A poéta: Mondja ki talán igaz se volt ? 

Hazudtolja meg minden álmát, egész ifjúságát.
Az asszony: Leányálmok.' Aztán meg mit 

csináltam volna mást, hiszen azt sem tudtam jó
formán, hogy mikor forr a viz.

A poéta: Mert a szive forrt.
Az asszony: Hiszen jó, jó.’ Szerettem, álmod

tam, de most asszony vagyok. Asszony a kinek 
hivatása van.

A poéta: Ezt is az édes anyjától tanulta. 
Hivatás? Hát hivatás lehet főzni, sütni, rántást 
keverni, menüt csinálni, veszekedni, porolni, taka
rítani ?

Az asszony: Ha! ha! Kedves barátom, 
legalább is annyira hivatás ez. mint a költészet.

az egyedül elismert kelle
mes izü természete*

— hashajtószer. =
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



réti létünk második ezeresztendejének virradata. 
Avagy virradat-e az. mikor sötét éjszakát borí
tanak fölélik közéletünk felhőtorlódásai, melyek 
közül csak úgy lessük egy-egv vékony napsu
gár előretörését, békéltető fényét, biztató ragyo
gását A sok árny között mégis akad talán 
egy-egy ily derűs napsugár, mely ezt hirdeti, 
hogv a magyar gazdatársadalom, különösen a 
magyar kisgazdatársadalom, olv hosszú tetsz
halál után a mély közönyből kezd ismét föl
ébredni. életre támadni. Ennek a tanúsága az 
is, hogy az Orsz. Magyar Ga daszövetség köte
lékébe bejelentette belépését a háromszázadik 
gazdakör is. Háromszáz gazda kör Magyaror
szágon, milyen kis szám' De mi mégis lelkünk- 
1x51 örülünk ennek a háromszáz gazdakörnek. 
Ez azt tanítja, azt hirdeti nekünk, hogy a ma
gyar gazda is kezd immár gondolni a saját 
sorsával, hogy lelkét művelje, hogy az össze
tartás erejéből merítsen, köröket szervez A 
gazdakörök tették hatalmassá a német földmives 
osztályt s kell, hogy ezek legyenek életlüktető 
gyülhelyei a magyar földmivelő osztálynak is

A gazdaköröknek nagy társadalmi hasznát 
fölösleges nekünk fejtegetni Csak egyre muta
tunk rá. Hogy, ahol régi gazdakör van, ott mű
veltebb a földmivesnép és a felolvasások, szak
szerű társalgások, szakközlemények hallgatása 
következtében megtanulja a földet is hasznot 
hajtólag művelni. Ismerünk gazdag tiszamenti 
várost, mely gazdasági tekintetben teljesen el 
volt hanyagolva. A mezei munkálkodással fog
lalkozó ifjúság teljesen elvadult. A verekedések 
s az ezekből keletkezett gyilkosságok szinte 
napirenden voltak Mióta azonban ebben a vá
rosban lelkes férfiak kezdeményezésére meg
alakult a gazdakör, itt minden megváltozott 
A fiatalság nem dorbézol a korcsmákban, hanem 
gyönyörűségét találja a gazdakör által rendezett 
vasárnapi felolvasásokon. Itt olvasnak és tanul
ságos felolvasásokat hallgatnak. A gazdakör egy
másután rendezi a kiállításokat, lóversenyeket, 
a mezőgazdasági gépek gyakorlati bemutatását 
Hogy mindennek milyen áldásos az eredménye, 
azt már azok is elismerik, akik a múltban a 
gazdaköri intézményeknek ellenségei valónak.

Magyarország egyes vidékeit ma a szocia
lista izgatok járják be. Izgatnak mindaz ellen, 
ami ennek a nemzetnek szent és kedves volt 
a múltban. A haza ellen, az Isten ellen, a vallás 
ellen. Az elégedetlenséget, a gyűlöletet szítják 
A hatóságok ellen való lázadásra biztatnak, 
aminek az eredményeként eldördül a csendőr
fegyver s a nép vére áztatja a földet. A gazda
körök egyik legfenségesebb hivatása az, hogy 
a népet megóvja a szociálista tanoktól s raeg-

Mert ez az élet, a valóság ! Almokból nem készül 
főzelék.

A poéta : Három év elült még nem igv beszélt.
Az asszony : Akkor még mit sem tudtam az 

életből.
A poéta : H ja, nagy baj az. ha a szív helyébe 

az agy kerül.
Az asszony : De még nagyobb, ha a jogaiba 

a szív lép.
A poéta . Szóval «">n mindenben megcáfol. 
Az asszony : Mert belőlem az élet szól.
A poéta gúnyos k< sérti éggel : Sokat tapasz

talt, sokat szenvedett I
Az asszony Hja nem csak a szerelmi csaló

dás okoz szenvedést.
A poéta : A burgonya ár emelkedése is. 

(Szünet.
Az asszony : Látja megváltoztunk I
A poéta szemrehányóan : Csak ön, én a régi 

maradtam, az ifjú, hiszékeny, bohó szív. A ki 
szenvedett, mert szeretett és a ki szerelméért az 
életét tudta volna feláldozni. A ki csalódott szerel
mében, múzsájában elüször is, másodszor is. S a 
ki nem fogja e csalódását sohasem megbocsátani 
önnek.

A szomszéd szobából csecsemé sírás hallatszik
Az asszony •föláll): Ám ha múzsájának, a 

hajdani ideálnak nem bocsát meg — de az anyá 
nak meg fog, mert meg kell bocsátani.

(A poéta kalapját veszi és sietve távozik.)
Láng Jenó. 

tartsa azt a hazának, melynek szüksége van 
minden fiára.

A gazdakör — szomorú politikai és tár
sadalmi életünknek az az igazán fényes nap
sugár, — melynek áldásait egy nemzet fogja 
majdan élvezni. Egy nemzet a magyar!

Városi közgyűlés.
A képviselő testületnek f. hó 23-án d u. 

3 órakor, József községi biró elnöklete
alatt megtartott rendkívüli közgyűlésen első 
sorban felolvasták és tudomásul vették a val
lás- és közoktatásügyi mitiisteriumnak azon le
iratát melyben a István-féle 1000
koronás alapítványért köszönetét és elismeré
sét nyilvánította az alapítóknak és az alispán
nak a Xei:,. ■ l.ajos-léle 1000 koronás alapít
ványra vonatkozó s ugyancsak ministeri elis
merést tolmácsoló átiratát. — Ezután a köz
temető kisajátítási ügyében kiküldött bizottság 
jelentése következett Miután a bizottság a ki
sajátítandó papi földeket vadvizes voltuk miatt 
köztemető céljára meg nem felelőknek mon
dotta, a közgyűlés, tekintettel arra, hogy a ki
sajátítás nagy anyagi áldozattal jár, a kisajátí
tási eljárás felfüggesztését határozta el. Előbb 
ugyanis a talajt szakértőkkel megvizsgáltatják, 
esetleg próbafúrásokat is eszközöltetnek. Egy
idejűleg megbízták a bizottságot, hogy a teme
tőnek alkalmasabbnak vélt róm. kath. kántori 
földet, mely a l/alAéi-z-féle szőllőlelep mellett 
terül el, szakértő közbenjötte mellett szintén 
vizsgálja meg. — l'tolsó tárgy a papi földeken 
foganatosítandó építkezések rendjének a meg
állapítása volt. Az érdekelt telektulajdonosok 
a községi elöljáróság ama intézkedésébe, hogy 
az utálok koronájától mérve 5 ni. 20 cm. szé
les ut hagyandó a majdan kiépítendő járda 
céljára, belenyugodtak ugyan, a hatóságilag meg
állapított építkezési útvonal iránya ellen azon
ban többen közülök előterjesztéssel éltek, mert 
ezt nem találták elég egyenesnek. A képiselő 
testület ennek folytán az építkezési irány újbóli 
meghatározása végett szépészeti bizottságot 
küldött ki, melybe saját kebeléből 3 tagot 
delegált.

VEGYES HÍREK.
— Lelkészt kinevezés. Andrejczó János 

inárk-csemernyei h. lelkész Hunkóczra rendes lel
készül neveztetett ki.

— A második szolgabirói állás rend 
s/.eresitése tárgyában a szolgabirói hivatal javas
latot fog a törvényhatóság elé terjeszteni. Tudva
lévő dolog, hogy járásunk a legnagyo bbak közé 
tartozik és a munka annyira felhalmazodotl, hogy 
az eddigi személyzet legjobb akarat mellett sem 
képes azt az uj eljárásnak megfelelően elvégezni. A 
kérelem annál is inkább jogosult, mert a közig, 
gyakornoki állás nincsen rendszeresítve és csak 
ideiglenes. Reméljük a törvényhatóság a javaslatot 
magáévá fogja tenni.

— Állami támogatás, <»róf Hadik Béla 
főispánunk előterjesztésére a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter Kolozx'áry Ödön nagymihályi kocsi
gyártó üzletének najyobbitására 3200 korona ere 
jéig műszereket engedélyezett. Kolozsváry a hazai 
kocsigyártás terén ddigelé is nagy érdemeket 
szerzett már. gyártmányai az ezredéves kiállításon 
is feltűntek. Vidékünkön a szánkákat ezelőtt Ga
líciából szer*  zték be. Kolozsváry azonban az osztrák 
ipart teljesen kiszorította és ma már a megyében 
csupán az általa k-szült szánkák használtatnak. 
Örvendünk, hogy városunk egy derék és törekvő 
iparosának érdemeit fent is méltatják és ez által 
modot nyújtanak neki, hogy még fejleszsze a hazai 
ipart.

— Nagy-Mihály szégyene, A kétfejű sas 
városunkban is díszeleg, még pedig a görög kath. 
templom főbejárata előtt. A hazafias érzelmű hívek 
megbotránkoznak valahányszor isteni tiszteletre 
mennek c szörny láttára. Mozgalom is indult meg 
aziránt, hogy kerülni fogják a templomot, inig ezt 
a csúnya madarat a templom főbejáratáról el nem 
távoiitják. Reméiljük, hogy birczák Gyula egyház
megyei püspök intézkedni is fog a kétfejű sas le
vétele iránt és inog vagyánk róla győződve, hogy 

eziránt már intézkedett volna, ha tudomással bírt 
volna arról, hogy’ a templom bejárata olőtt minden 
jobb érzésű magyár előtt annyira utálatos sas 
díszeleg.

— Re jelentett tűz Nagy Mihály bán szo
kássá vált, hogy a tüzeseteket előre bejelentik 
névtelen levelekkel. E héten is több háztulajdonos 
kapott ily tartalmú névtelen leveleket, melyeket a 
h dóságnak szolgáltattak át. A rendőrség most az 
éjjeli szolgálatra különös súlyt helyez, létszáma 
azonban oly csekély, hogy a város egész területére 
felügyeletét nem terjesztheti ki. E helyen kényte
lenek vagyunk felemlíteni, miszerint, tűzoltói 
felszereléseink oly gyarlók, hogy azokkal működni 
és eredményt elérni absurdum. Helyén való lesz, 
ha a város adakozás útján teremti elő az összeget 
megfelelő tűzoltó szerek beszerzésére.

— Halálozás. Pogány Antal ungmegyei 
földbirtokos, vármegyei bizottsági tag e hó 27 én 
Ungvárott 86 éves korában meghalt. Az elhunyt
ban Dr. Pogány Gerő nagymihályi körorvos édes 
atyját gyászolja.

— Szent Antal perselyét kifosztották. 
A nagymihályi róm. katholikus templomba a múlt 
éjjel eddigelé ismeretlen tettosek behatoltak és 
Szent Antal perselyét feltörve, az abban összegyűlt 
pénzt elvitték. A legerélyesebb nyomozás indult 
meg a betörők kézrekeritése iránt, ediggelé azon 
bán eredmény még nincsen.

Hivatal rizsgálatok. Rókus Gyula 
alispán a megkezdeti hivatalvizsgálatokat folytatja. 
A múlt hét folyamán Rókus László tb. főjegyző és 
Puky Árpád ni. k. pénzügyi számellenőr közben- 
jöttével a varaiméi szolgabirói hivatal pénz- és 
ügykezelését vizgálta meg.

Nyugdíjazások. A pénzügyminister 
Ernái Ödön vármegyei alszámvevőnek súlyos beteg 
ségére és ó’emsry Sándor alszámvevőnek előrehala
dott korára való tekintettel nyugdíjaztatásukat el 
rendelte.

— A vásárhelyi malom leégett. Vásár 
helyen e hó 29 én éjjel a Britek féle gőzmalom 
leégett. Szerencse, hogy a község belterületén kívül 
volt az épület, mert az óriási tűz egykönnyen az 
egész falut lángba boríthatta volna. Mentésről szó 
sem lehetett, az egész épület és malomberendezés 
porrá égett. A kár biztositás utján meg fog térülni.

— Megszökött katona, A 66. gyaloezred 
egy füzesséri illetőségű cigány bakája e hó 20 án 
századától megszökött. Az ezred parancsnokság meg
keresésére az itteni csendőröség kereste a szőke 
vényt és őt Füzessérben le is tartóztatta. Ma fog
ják fedezet alatt ezredéhez visszaszállítani.

— Iparkiállitás Zsolnán. A Zsolnán 
tartandó kiállítás, a mint a rendelkezésünkre álló 
hiteles adatokból bizton következtethetjük, a Fel
vidék iparának teljes képét fogja bemutatni: meg
látogatás- és tanulmányozásra méltó múzeuma lesz 
ez a kiállításban résztvevő 5 vármegye házi , vala
mint kis és nagyiparának. A legegyszerűbb kézi 
munkától a gyáripar legtökéletesebb készítményéig 
minden képviselve lesz, a mit Trencsén, Turócz, 
Liptó, Árva és Nyitra vármegyék termelnek. A 
kiállítás nemcsak a felvidéki iparcikkek jó minő
ségét, tehát verseny és életképességét fogja igazolni, 
hanem útmutatással is fog szolgálni ezen ipar tovább 
fejlesztése, általános elterjesztése és tót köznépünk 
ipari munkára leendő nevelésének érdekében teendő 
intézkedésekre nézve. A kiállítás méretei, gyönyörű 
panorámája és a kiáll itott tárgyak nagy változatos 
sága meg fog lepni minden látogatót s ki fogja 
elégíteni még azokat is, a kik a legnagyobb vára 
hozásokkal néznek a kiállítás elé. A bekerített kiál 
litási területet parkká varázsolják: terebélyes fák, 
lugasok, bokrok és virágdombokkal, közepén szökő- 
kuttal. A 2tM» m2 nagyságú iparcsarnokot festői 
csoportokban elrendezve 25 pavillon fogja körül
venni ; lesz nagy vendéglő, kávéház, cukrászda, 
pozsgős pavillon, színház és naponként délelőtt és 
délután cigányzene, különös alkalmakra katonazene. 
A vigalmi bizottság a legfényesebb ünnepélyeket 
tervezi: szárazon és vizen. A Trencsén vm, 
általános tanítótestület, a kör községjegyzők 
egyesülete a kiállítás ideje alatt Zsoluán tartják 
közgyűléseiket, a F. M. K. E. és a T. E. 
nagy kirándulásokat terveznek a zsolnai kiállítás 
megtekintésére, az idegenforgalmi vállalat csopor
tos kirándulásokat Magyarország összes vidékeiről.



A kiállítók száma 306, a külön pavilonoké 25, 
Troncsén vmegyébő’ 82, Zsolnáról 92, Turóczból 23 
Árvából 9, Liptóból 34, Nyitrából 43 és az ország 
egyéb részeiból 23 bejelentés érkezett. A kiállítás 
főbb iparágai: textil-, fa-, üveg- és anyag-, vas , 
bőr-, vászon-, kocsi-, szűcs, kézmü-, szes;;-, sajt 
és háziipar. A háziipar főbb ágai: fafaragás, gyolcs , 
vászon- és szürposztószövés, himzömunkák, kosár 
fonás, drótos munkák. Az iparostanonc és polgári 
leányiskolák rajzainak és munkáinak csoportja kii 
lön osztályt alkotnak.

— (Beküldetett.) Tekintetes Szerkesztő ur ! 
Városunk, mely a kor haladásával — bár nehéz 
késén — lépést akarna tartani, mindezideig nem 
találta korszerűnek, hogy a nyári meleg ellen az 
izzadó lakosságnak tmoda alakjában egy kis eny
hülést szerezzen. Pedig egy kis jóakarat mellett 
ez igen könnyen mehetne. Laborczunk egyes he
lyein erre nagyon alkalmasnak mutatkoznék, pl. 
a közfürdő melletti része. Itt eléggé árnyas a 
part, elég mély a meder s a fürdő bérlő ezt na 
gyón jól vezethetne is. A befektendö tőke sem oly 
horribilis, hogy a terv kivitele ezen zátonyra jus
son. Sportkedvelő köreink pedig szives-örömest 
járulnának hozzá a kiadásokhoz, csakhogy az úszást 
is felhasználhassák a test edzésére. Football, Lawn- 
Tennis szép és nemes sport de az izzadó testnek 
hiis vízre van szüksége, hogy ezeknek teljes mér
tékben hódolhasson. — Ezen urak pendítsék meg 
az eszmét, csináljanak ennek érdekében az intel
ligencia körében propagandát, akkor biztosak lehe
tünk, hogy az ige testet ölt, s ha bár szerényen 
indulva is, az idei nyár heve ellen már a Laboré 
habjai fognak bennünket hűteni. — 11a T. Szer 
kesztő ur velem egy nézeten van, úgy kérem ezen 
soraimnak b. lapjában egy kis helyet szorítani, 
hogy már igy is felhívjuk rá a t. közönség figyel
mét. Fogadja T. Szerkesztő ur nagyrabecsülésem 
kifejezését, melylyei vagyok kész hive Nautun.

— Csépléei sxén. Olvasóink szives figyel
mét felhívjuk a Magyar Általános Köszénbánya 
Részvénytársulat Budapest, mai hirdetésére.

— JÓ tanács. Mindazoknak, kik pázsitot 
akarnak létesíteni, ajánljuk hogy szerezzék be 
Mauthner Ödön csász. és kir. udvari magkereske
déséből Budapesten a „Sétatéri- vagy a ,Margit- 
szigeti44 füinagkeveréket. — Ezeket már 29 éve 
szállítja Mauthner Budapest és a Margitsziget oly 
bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei részére.

— Vörösmarty - Album. Kulturmissziot 
teljesít a „Pesti Napló- mikor minden esztendőben, 
díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza, a 
nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi 
és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmer- 
teti, egyúttal meg is szeretteti a művészetet. Ev 
év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka 
diszraüvekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a 
„Pesti Napló-, ez a szó legnemesebb értelmében 
független, szabadelvű és szókimondó lap és most 
Vörösmartynak, a Szózat és a Vén cigány őserejü 
költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotá 
sait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és 
számos mást) foglalja díszes albumba és adja kará 
csonyra ajándékul. A Vörösmarty-Album a Zichy’ 
Mihály Album alakjában és nagyságában készül és 
e tartalmas diszkönyvet 20 nagy több színben 
nyomott mümelléklet, továbbá 40—50 szövegkép 
fogja díszíteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi 
ajándékul megkapja a „Pesti Napló*  minden államié 
előfizetője és díjtalanul megkapja mindama uj elő
fizetője, aki egész éven ét fél- vagy negyedévekül t 
vagy havonkint, <lo megszakítás nélkül fizet elő a 
„Pesti Napló*  ra.

HERCZIK BÉLA, borbély és fodrász 

üzletét újonnan rendezte be. Az üzlet meg
felel minden követelménynek és hygieniai 
szempontból a fővárosi fodrász üzletek 

mintájára lett berendezve.

IRODALOM.
Washington György amerikai módon nőtt. 16 

éves korában már maga kereste kenyerét mint 
mérnök. Rajzhoz és számoláshoz értett a legjobban. 
Pontos és kimért volt. A nyugati vidékek néptelen 
birtokait kellett felmérnie, ott ismerkedett meg az 
indiánus élettel és hadviseléssel. Ezekben oly böl 

cseséget és bátorságot tanúsított, hogy ö volt a 
franciák elleu a virginiai csapatok fővezére. Korán 
megházasodott és Mont Vermoutban élt, lovagolva, 
vadászva, vidáman, úri módon. Abban is amerikai 
volt, hogy szerette a hasznot. Nem pazarolt, min 
dig megóvta érdekét, megvédte jogát s gunvnyal 
emlegette a tUutetö önzetlenséget. A nyugalmas 
élet és a becsületesen végzett hazafi kötelesség nem 
csábították nagvravágyásra s mikor mindenki attól 
tartott, hogy óriási tekintélyével a sereg élén ma 
gálioz ragadja a hatalmat, sértésnek nézte még a 
felvetést is s mihelyt megk ötötték a békét, lemou 
dott a fövezérségről és hazament Vermontba család 
jóhoz, hogy a régi módon éljen tovább. Jellemének 
azt a nagy tisztaságát, józan és nyugodt egvénisé 
gét sokszor összo szokták hasonlítani Deák bérenc
cel. Amerika minden esetre köszön neki annyit, 
mint mi Deáknak. Washingtonról szól a N igv Ké
pes Világtörténet most megjelent ISI. füzete. Egy 
füzet ára 60 fillér, egy kiit.-io díszes félbőrkötósben 
16 korona ; Kapható minden hazai könyvkereske 
désben. s részletfiz. lésre is a kiadóhivatalban : 
Révai Testvérek irodalmi Intézet Budapest, Vili., 
Ullöiut 18. sz.

Felelés szerkesztő Dr. Kállai József.
Fönninkatárs Dr Kellner Mihály.

Kiailóhivatali milvozetó Lándai József.

jíoschander germán
gőzerőre berendezett mechanikai műhely 

Jtagg-JYtihálij, föutcza, Rosenwas er-féle házban

Van szerencsém a n é. közönség becses 
tudomására hozni, miszerint Nagy-Mihályban 

■==. gőzerőre berendezett —

mechanicai műhelyt 
nyitottam. — Műhelyemben mindenféle vegyi, 
érez- és rézöntő, vas- és aczél-esztergályozó 
munkát eszközlök; készítek különféle vas, acél, 
érez és rézcsavarokat. — Előállítok különféle 
felszerelési czikkeket gőzkazánok, cséplőgépek, 
szeszfőzdék, malmok, sörgyárak, petroleumfino- 
mitók, gözfürészek stb. részére.— Készítek szi
vattyúkat és mindenféle csapokat bármily célra 
és nagyságban, továbbá egyenes és görbe ten
gelyeket cséplőgépekhez stb. Gőz, viz és lég- 
ventilatorokat stb. stb

B. pártfogásért esdve, vagyok tisztelettel 
Jíoschander Jíerman.

Rendkívül kedvező alkalom

kínálkozik mindenkinek, ki legjobb 
varrógépet legjutányosabb árban 
venni szándékszik. -

Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönség tudomására hozni, hogy uj 
gépüzletembe történt átköltözködés folytán több száz darab általánosan ismert

legjobb minőségű varrógépet 
kell rövid idő alatt eladnom, minek következtében tőlem addig, mig tulhalmozott 
raktáram tartani fog, saját beszerzési áron a legkitűnőbb szerkezetű varró
gépek vásárolhatók, s a nálam élvezendő potom árak daczára, minden egyes varró
gép után .í ér*  teljes jótállást rállalok.

Jelenlegi fióküzletem Nagymihályon 
a Strömpl szálló szomszédságában levő 
Brünn-féle házban van berendezve.

A nagyérdemű közönség tömeges rendelését 
és pártfogását kérve, maradtam

kiváló tisztelettel
IG-ZST-Á-OIZ;.

Köhögés es rekedtseg ellen nincs jobb a 
RETHY-feie 

pemetefű-cukorkánál, 
de vásárlásánál vigyázzunk, 

es hatarozottan RÉTHY-félet kérjünk, mivel 
sok haszontalan utanzata van.

BW Egy doboz ára 60 fillér.
Csak Réthy-félét fogadjunk el !

&&&&&&

Eladó ház.
A Török-utczában levő házam, mely 

három teljes lakásból áll, szabad kézből 
azonnal eladó.

FÜRST JÁNOS, 
háztulajdonos.

cjf V V

Használt

kerékpárok 
vétetnek és eladatnak HAUPT H. rész

letfizetési üzlete által Nagy-Mihályon.



Le osabb csé

a királdi darabos és koczka szén,
a sajószentpéteri darabos és cséplési szén.

----------- " Fontos és grycrs leiezolgfáláe I - • - - —

Magyar Általános Köszénbánya Részvénytársulat
BUDAPEST, V. Erzsébettér 19.

Vezérbepriselet: Keresi (iytila Debrevzen.

HflUPT H- rést“
NAGY-MIHÁLYON.

Szállít:
csekély heti részletfizetés mellett kepeket. tükröket, füg 
gönyöket. agygarniturákat. vásznakat, asztalnemüeket 
Stb Stb. Ugyancsak ily feltételek mellett 

ruganyos sárgaréz ágybetéteket, 
úgyszintén mindenféle VASBUTOROKAT is.

HAUPT H.

Szepesséqi damaszt-áruk nagy választékban.____

KEIL-LAKK
(Glasur) 

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló szántára.
1 nagy palack ára 1 frt 35 kr. — 1 kis palack ára CsS kr.

Viasz-kenőcs
legjobb legegysxetiibb beere.«xU> s»er 

kemény pndlű ksámám. 1 kőoed Ára 6<>kr.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanyozására 

1 kis palack ára 20 kr.

Fehér „Glasur'-fenymaz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani be- 

festésére, 1 doboz, ára 45 kr.
t—6 Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR .égnél NAGY-MIHÁLY.

Élet- és járadék biztosítási társaság
Alapittalott a Becsi Bankegyesület és a Bajor Jelzálog es

Pénzváltó Bank áltál.

fel vetetnek.

GLÓBUS
Befizetett részvénytőke 2,000.000 korona.

]’>:<■!krprisi'lösiy: Budapest, Kerepesi-út 44.
Halálesett és vegyes biztosítások a legelőnyösebb fel

tételek és olcsó dijak mellett eszközöltetnek.

Uj£ Stjertnekbiztositás Ej!
orvosi vizsgálat nélkül halálesetre is.

Föügynökség: Haupt H. urnái Nagy-Mihályban,
ti hol ti/ixtcMMctfCM üzletaxerzők kedvező feltételek mellett

Vetéshez
■■■■■■■■■ legjobb

répa, bükkönymag, zab, árpa 
köles kapható

Freund Mór üzletében
Nagy-Mihályon, a gör. kath. templommal szentben.

J

Szabadalmazott 

olcsó kútfúrás. 
A legrövidebb idő alatt készitek olcsón kutakat. 
1(1 méter mélységeit 50 cm. bőség mellett mé
terenként 2 koronáért. — 10 métertől 15-ig 
3 korona; 15 métertől 2O-ig 4 korona; 20 mé
tertől "25-ig 5 korona. — Ha a talaj köves vagy 
kavicsos, kettős árak. — Szükséges 4 napszámos 
és 2 embernek az ellátásáról gondoskodni. Egy 

nap alatt egy 8 méter mélységi! kút kész.
Bővebb értesítés

MÁT A JÓZSEF
szabad, kútfúrónál Eger-Balctán (Hevesül)

Eladó ház.
Az izr. templom szom

szédságában levő 302. sz. 
ház szabad kézből azonnal 
eladó. Bővebbet a tulajdo
nosnőnél.

' Berkovics Liebe.

Minden ember
ism< rí értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nélkülözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női broschc Siinili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simi i briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűri! imitált ékkővel, finom nyakkendő tü, finom 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett tükör etuiban, 3 finom zseb 
kendő, szép sziv«rszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos Íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közvetlen 
1 frt 90 krajcár utánvétellel az első beszorzéai 

forrásból: R. Kiéin Krakkau.
Nyom. Laodismau B. könyvnyomdájában.


