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1.
Csak egy pillantást vessünk a térképre 

s rögtón szembetűnővé válik, hogy párdu- 
cos Árpád daliás leventéinek utódai hazánk 
kalászokban dús rónáira és virágos völgy
katlanaiba szorultak, mig a Kárpátok vad
regényes bérceit idegen népek lepték el, 
melyek tengerként elnyeléssel fenyegetik a 
magyarságnak a városokban meghúzódó 
szigeteit. Amennyire sajnálatos e tény nem
zeti szempontból, ugyanoly, sőt százszor 
nagyobb mértékben elitélendő a magyar 
társadalom, mely nem alkotott a nagy fel
adattal arányban álló intézményeket, hogy 
főleg a szlávság és oláhság hullámcsapá
sainak gátat vessen.

A városokra hárul ez ép oly szép, mint 
nemes feladat, hogy dicső múltjuknak meg
felelően a nemzeti eszme mentsváraiul szol
gáljanak, melyek köré egy intenzív nemzeti 
érzésű tömör magyarság jegeceseájék ki.

A statisztika is bizonyítja, hogy főleg 
a városokban hódítunk tért, tehát ott, hol a 
művelődés aránylag a legmagasabb fokon 
áll. E tény maga szolgál íeladatunk irány
tűjéül, a legközelebbi jövő sürgősen meg
oldandó kérdéséül tűzvén ki a közoktatás
ügy fejlesztését és a nemzeti gondolat Gé
niuszától vezetett betetőzését.

Különösen a felvidék sajgó sebeit kell 
mielőbb orvosolnunk. E szomorú kulturális 
állapotoknak — sajnos 1 — városunk is 
osztályosa, jóllehet speciális geográfiai hely
zeténél fogva hivatva van a nemzeti mű
velődés egyik zászlóvivőiéként szerepelni.

IARCZA.
A méh.

A „Fekő-Zemplén" számára irta : Bródy Sándor.
Kőből készült nagy méhes díszítette a 

háromemeletes palota homlokzatát. Olyan nagy 
volt, mint egy kisebbfajta kövér ember a nagy 

— potrohúval, kis fejével, rövid lábaival.
Mikor fölrakták a házra, melynek egyet

len dísze volt, az utca átellenes oldaláról egész 
nap nézte egy fölöttébb takaros öreg ur. Ki
csiny fejő, nagy potrohú, a lábai aprók; mint
ha a nagy méh odafenni a stilizált hasonmása 
lett volna, l'gy is örült, örvendezett neki, va
lahányszor csak ismerős ment el mellette, meg
fogta és mutogatta :

— Nézze a méht, az ám az állat, ezer 
forintba került . . .

Mikor minden be volt vakolva az uj pa
lotán és a méh két oldalán ott ragyogott a 
fölirás is: Takarékpénztár, amikor a városban 
nem beszéltek többé az uj palotáról, hanem 
egy most nvilt, szerfölött kényelmes kávéház 
leit a férfiak beszédtárgya: a kövér kis em
ber még mindig nem tért napirendre a méh 
fölött és akárki jött is föl az igazgatósági szo
bába nem mutatta többé viz alá sülyeszthető 
nagy Wertheimjét, hanem a mohról tudakozó
dott, arról beszélt: 

Minden iskola egy-egy vára a magyar 
nemzeti eszmének, de mivel az elemi is
kola a gyermekek zsenge kora miatt csak 
igen szűk látókört nyújthat a nemzet tör
ténelmi és politikai fejlődésében és igy a 
magyar nyelv megtanulásától eltekintve, a 
nemzeti eszmének alig toborozhat oly hí
veket, kik öntudatosan magyar polgároknak 
vallanak magukat s kiknek a nemzeti eszme 
vérükbe menne át: a középiskolára hárul 
ezen ép olv nehéz, mint dicső feladat meg
oldása.

Ha valamely város — mint a mienk 
is — eléri a lakosság bizonyos quantu- 
mát s társadalma bizonyos kulturális igé
nyek kielégítésére képes s azonfelül, mint 
a jelen esetben is, nemzetiséglakta nagy 
vidéket ölel magához, a városnak legemi- 
nensebb érdekei kívánatossá teszik egy kö
zépiskola felállítását.

Középiskola! Ez legyen a jelszó, mely 
áthasson mindenkit, mert ennek megvaló
sítása mmcsak kulturális, hamm gazdasági 
kérdéseknek is tengelyét képezi. Fogjon 
össze a városnak minden számottevő fak
tora s egyesült erővel és szilárd akarattal 
fogjunk ezen idea megvalósításához, mely- 
lyel nemcsak hazafiui kötelességet teljesí
tünk, midőn egy téglával járulunk hozzá a 
nemzeti gondolat épületének kiépítéséhez, 
s az idegen áradatnak határt szabunk, ha
nem speciális érdeket is elégítünk ki, neve
zetesen a város fejlesztését nagy mértékben 
előmozdítjuk.

A feladat nehéz ugyan a feltorlódó 
számos nehézség miatt, de épenséggel nem 
keresztülvihetetlen. ha erős akarat és ne-

— No, látta-e? Mit mond hozzá, mi?
Szerelmes volt ebbe a kezdetleg vidéki 

kőfaragó munkába, mely legkedvesebb állatát 
rögzítette meg azon a palotán, mely szinleg a 
takarékpénztáré volt, de tényleg az övé, a leg
több részvény tulajdonosáé, a főpénztárnoké, 
az igazgatóé, a méhé. Mert egy hónap sem telt 
el és már is mindenki úgy nevezte a város
ban, sőt egyszer egy rakoncátlan gyerek utána 
is kiabálta: »méh . . . méh!« Csudálkozva né
zett a kölyök után, hirtelen elmosolyodott, vi
dám lett egészen. Motyogott magában, valószí
nűleg azt: »Ni ez a gyerek . . . igaza van.«

Csakugyan olyan volt, mint ama munkás 
állatkák, melyek milliószorta több vagyont 
gyűjtenek, mint amennyire nekik, vagy övéik
nek szükségük van. Mohón, buzgón, olyan düh
vei, hogy szinte megölik azt, aki munkájukban 
meg akarja akadályozni őket.

A méh is egyszer ... A fullánk mérges 
volt, az ember belehalt. De ez csak egyszer 
esett meg, régen, akkor még fiatal volt. Most 
már abban külömbözött sárga kis bogaraitól, 
azt tartotta, mondotta, cselekedte:

_  Pénzzel bánó embernek haragudnia, 
boszankodnia, bosszúra gondolnia nem szabad. 
Vidámnak kell lennie mindig, mint a mélmek . .

Ő maga ilyen is volt mindig. Az volt, 
mint főpénztáros, aki kieszközölte magánál, az 
igazgatónál a kölcsönt. Az volt, amikor a pa- 

Lepank mai 4 elialre teljed. 

mes ambíció sarkal. Csüggedés ne szállja 
meg lelkünket, az akadályokat. seperjük el 
s ha a terv keresztülvitele nem is sikerül 
mindjárt, bizonyára nem fogunk sysiphusi 
munkát végezni.

Ha összemérjük városunk kulturális és 
társadalmi erőforrásait a közelben levő Ho- 
monnáéval, valósággal lealacsonyító reánk 
nézve az összehasonlítás. Mig ez utóbbi a 
véletlen-nyujtotta előnyök tervszerű kiakná
zásával s okos agitációval a viszonyokhoz 
képest valójában magnetikus centrumává 
fejlődött a különféle iskoláknak, addig mi 
ölbe tett kézzel, horatiusi nyugalommal 
néztük és nézzük a fejleményeket. Pedig 
minden jel és minden tény arra vall, hogy 
városunknak égető szüksége van egy — 
egyelőre legalább alsó osztályú — közép
iskolára.

Ha a város maga belátja a nagy nem
zeti missziót, melynek teljesítésére hivatva 
van s ha áldozatkészsége nem fog elma
radni, bizonyára siker fogja koronázni tö
rekvéseinket, mert mint a latin példaszó is 
mondja:

»Labor omnia vincit!«

Előfizetési feliiiTrás.
Október hó 1-vel uj előfizetés nyílik lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük szeptember hó végével lejárt, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő

fizetőinket pétiig kérjük tartozásaik minél előbbi 

szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren

det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplén" kiadóhivatala.

rasztok hozták a sok ajándékot, hogy nagy 
kamatra, teljes biztosíték mellett váltóra pénzt 
adjon nekik. És miért ne lelt volna vidám, a 
mikor szép asszonyok jöttek föl az igazgató
sági szobába, hogy a férjeik helyett kegyes el
nézést kérjenek tőle?! Amikor földhöz ragadt 
szegények, zsellérek, kofák hozták neki a la
kására a sok pulykát, kacsát, hogy várjon . . . 
csak egv kicsit várjon még. Várt is, különösen 
ha biztos volt a pénz és összegyűjtötte a ma
jorságot, soha el nem adott egyet is, neveltette, 
gvarapitotta egyikében ama kerteknek, melye
ket az ajándékozóktól licitáltatott el.

Gyűjtött, nem csak pénzt, nem volt kincs- 
sóvár ember, csak gyűjteni szeretett, mint a 
méh. Es eszébe sem jutott, hogy mást meg
akadályozzon, ha kinek ilyen tiszteletreméltó 
passziója akadt. Ellenkezőleg, mindig utalt a 
palota homlokzatának díszére. Legyenek olya
nok, legyen mindenki olyan : Ezt mondta, a 
mikor beíratta a betéteket. Erről beszélt, ha 
kölcsönt adott, ha vissza utasított egy váltót, 
ezzel vigasztalta azokat, kik a tizenegy száza
lékra növekedett kamatláb ellen békétlen- 
kedtek :

— Hja, gyűjtenünk kell, gyűjtsön maga 
is, takarítson s tegye be hozzánk, legyen olyan, 
mint a . . .

Egy bizonyos idő múltán már annyira rá 
járt a szája kedves szavára, hogy amikor már



VEGYES HÍREK.
— Olvasóinkhoz. Lapunk mai számában 

egyik legjelesebb írónknak Bródy Sándornak la
punk számára írott tárcáját közöljük. Bródy nyitja 
meg azok sorát, akik lapunkat gazdagítják a fő 
városi írók között. Sikerült ugyanis egész seregét 
a legjobb nevű fővárosi Íróknak megnyerni. így 
már a legközelebb közreadjuk Eötvös Károlynak, 
a legjobb magyar elbeszélőnek egyik pompás tár 
cacikkét. Halta Miklós, az ifjú költői nemzedék 
e sokat Ígérő alakja már mai számunkban beko
pogtat egy szép, hangulatos verssel. Ábrányi Emil, 
Jakab Ödön, Farkat Imre, Zempléni Árpád ígér
tek még verset. Gelleri Mór, Kóbor Tamás vezető 
cikkeket. Rákosi Viktor, Szomaháxy István, Szül 
lössy Zsigmond, Sebők Zsigmond, Szabóné Nogáll 
Janka tárcacikkeket. Olvasóink bizonynyal méltá 
nyolják igyekezetünket, inelylyel lapunk nívóját 
állandóan emeljük.

— Tanügyi kinevezés. A közokt. mi 
niszter Gardos Miklós tavarnai tanítót a nagymi
hályi állami elemi iskolához kinevezte.

— A főszolgabírói hivatalból. Gaul 
Ottó m. kir. állatorvos szabadsága lejárván, híva 
talos működését megkezdette.

— A vártnegye közgyűléséből. A mai 
törvényhatósági közgyűlésen a II od aljegyzői ál 
lásra Isépy Zoltán, Görgey Géza s Prihoda Ételé 
vei szemben nagy szótöbbséggel lett megválasztva. 
A gyűlés lefolyását jövő számunkban közöljük.

— zl villámon világítás ügyében MilUer 
B. és Fia cég ajánlatát legközelebb fogja a város
nak benyújtani. Az elöljáróság nyomban össze
hívja a képviselőtestületet, mely az ajánlat sorsa 
iránt még ez év folyamán fog határolni.

— Templomfosztogatók. A nagymihályi 
izraelita templomba f. hó 27-én éjjel eddigelé is 
ineretlen tettesek betörtek, ott az összes perselye
ket feltörték és a talált csekélyebb összegekkel 
megugrottak. A vakmerő tolvajok egy ablakot fe 
szilettek ki és igy jutottak a templomba, ügy 
látszik, a betörők azonosak azokkal, akik e nyá 
ron már egyszer betörtek a templomba. A csend 
őrség erélyesen nyomozza a lelketlen gonosztevőket.

— Birtokvétel. Gróf Biordi Egon rákóci 
lakos Grotz Ignátz és társaitól megvette a rákóci 
birtokhoz tartozó kastély és parkot, a gazdasági 
melléképületeket és 60 hold szántóföldet 64.000 
koronáért.

— A kassxabetörök útban vannak. 
Az ungvári rendőrség e hó 27-én délután távira 
tilag értesítette az elöljáróságot, hogy kasszabetö
rők N’agymihályba készülnek, ahol a pénzintéze
teket akarják megdézsmálni. A távirat a legszéle
sebb körökben lett nyilvánosságra hozva és min
denütt megtették a szükséges intézkedéseket, hogy 
a betörők céljaikat el ne érhessék. A pénzintéze 

izét mondott, ő akkor is csak a méht emlegette. 
Tanulmányozta is kedves állatjait és életmód
jukból mindeme volt hasonlata. Amikor az uj 
palota végett egy egész házsort vett künn 
a hostyán, leginkább a mesteremberek város
részéből és sírva, szitkozódva, fenyegetődzve 
járultak elébe bognárok, csizmadiák, kötélve
rők : elhallgattatta őket egy erőszakos, de néha 
különös poetikus hasonlattal a köpök világából.

Elhallgatott mindenkit, mindenki hall
gatta.

— Szépen beszél — mondták — igaza 
van. O nagy lesz igazán I

Sokan — de csak mélyen magukban, mé
gis csodálkoztak: miért teszi, kinek, miért 
Nem volt senkije, sehol egy rokona, hogy ilyen 
lett volna valaha, még azt se hallotta senki. 
Nem szerette a szegényeket, nem sajnálta az 
árvákat, hazafiassága csak annyiban állott, hogy
szidta az olcsó külföldi tőkét, melvet szélhá
mosok könnyelműen pazarolnak. Nem törődött 
az irodalommal, a művészet az ő számára : 
kulminált egy kőből készüli nagy méhben. Kép
telenség volt föltenni, hogy ezeknek takarít, 1 
ezek számára gyűjt, hogy majd ha meghal, 
milliói azé legyen, akitől elvonta, vissza há
ruljon a közre, nem, azért nem tette, bizony - 
nyal. Sőt gúnyolta is a híres örökhagyókat, azt 
mondta róluk, hogy hiú bolondok, akik mikor

teket, az adó- és postahivatalt őriztették és több 
magánháznál szintén felügyelet alá helyezték a be
járatokat. Sokau tréfának vették a dolgot, ne fe
ledkezzünk meg azonban arról, hogy négy évvel 
ezelőtt is előre lett jelezve kasszabetörés s később 
csakugyan betörtek a Kereskedelmi és Hitelbankba. 
Tanácsos lesz ennélfogva, ha értékeket nem tar 
tünk otthon, mindenesetre azonban ajánlatos va
gyonúnkat betörés ellen biztosítani.

— Eljegyzés, lierger Ernő könyvvezető f. 
hó 28 án eljegyezte Glück Irénke kisasszonyt Tőke 
Terebesen.

— Tennis-verseny. A nagymihályi Lawn 
Tennis Club ma délután 4 órakor tartja meg az 
e hó 17 éré egy ízben már kitűzött, de a kedve 
zőtlen idő miatt elhalasztott versenyt, melynek le 
folyásáról lapunk legközelebbi számában fogunk 
referálni.

— Rablás. özv. Sekkel Józsefné vinna 
Lankai lakos e hó 26 ón Nagytnihályból este 10 
órakor hazafelé igyekezett; a Barnái szálló előtt 
azonban Laskodi József, Sírján Gábor és Simon 
Miklós nagymihályi napszámosok megtámadták a 
szerencsétlen asszonyt, akit tőrbe csalva egy félre
eső helyre vittek. Ott a banditák elrabolták 22 
korona készpénzét és miután még meg is gyaláz- 
ták. elszöktek. A csendőrség a tetteseket telje 
lentette.

— A király a tüdőbetegekért. A király 
legkegyelmesebben elrendelte, hogy a Józsel Fő. 
herceg Szanatórium Egyesületnek, mely már a 
tavaszszal hozzákezd az első népszanatórium épí
téséhez, a budapesti királyi bérház egyik föld
szinti bohhelyisége ingyenesen engedtessék ál az 
egylet humánus céljaira. Ugyanis az egyesület 
sorsjátékot rendez és a sorsjáték igen értékes nye
reményeit a királyi bérházban teszi közszemlére. 
A József Főherceg Szanatórium Egyesület sorsjá
téka iránt megyénkben és városunkban nagy ér
deklődés nyilvánul.

— Esküvő. Fejér Elemér járásunk szolga 
birája okt. 4 én esküszik örök hűséget Ilemenyik 
Leona kisasszonynak.

— Erdei Mór emlékezete. Dr. IFídder 
Márk járási tiszti orvos és Widder Gyula sátor
aljaújhelyi gyógyszerész néhai Erdei Mór emléké
nek megörökítésére gyűjtést rendeztek az elhunyt 
barátai körében. E gyűjtés eredménye 300 koro 
náu felüli összeg, melyet dr. Moskovits Ervin és 
dr. Griliurald Ignácz vettek át s mint értesülünk, 
a homonnai polgári iskolánál alapítványt létesite 
nek, amelynek kamatai Erdei halálának évfordu 
lóján egy a magyar nyelv és történelemben ki
tűnő előmenetelt tanúsító növendéknek fognak ki
osztatni.

— Ellenőrzési szemlék. A honvédség el 
lenörzési szemléje október hó 14 én lesz a város 
házán az egész járás tartalékosai részére, az utó 
szemle pedig november hó 14 én lesz Kassán. A

testamentumot csinálnak, azt hiszik, örökké 
élnek . . . vagy azt, hogy haláluk után feltá
madnak újra.

— Ejh, olyannak kell lenni, mint a . . .
Már ki sem mondta a szót, értette min

denki és bólintott fejével.
— Örülök, hogy egy véleményen vannak 

velem. — mondá és élt tovább véleményének. 
Gyűjtött tovább, részvényeket, házakat, földe
ket, régi ékszereket, kacér fülönfüggőket, taj
ték pipákat.

Olyan volt a haza, mint egy muzeum. 
Mint egy poros vidéki muzeum, ahol nagy rit
kán takarítanak. Nála nem takarítottak vagy 
húsz esztendeje. Nem engedte, ö tudta, hol vait 
minden és a nyakravalójába való tilt is föl
lelte azonnal az óriási lomból. Inasa egészen 
beletörődött már ebbe a rendbe, kis gyerek 
kora óta itt élt és valamelyest már ő is ös- 
merte a khaoszt. Sőt az értéktelenebb tárgyak
hoz már hozzá is szabad volt nyúlnia, de ágyát 
mindig az öreg ur vetette meg magának. Ami
kor hetven éves lett, még akkor is, amikor már 
a palota homlokzatán a nagy kőméhnek is kez
dett befelé mohosodni az egész törzse . . .

Csak egyszer a nagy tavaszi közgyűlés 
után. Egész nap nem beszélt, számoltatott, szá
molt. Nagyon megéhült s a tiszteletére adott 
vacsorán ugyan jóllakott. Szokása ellenére bor

közös hadseregbeli tartalékosok ellenőrzési szem 
léje október hó 17 én és 18 án lesz, az utószemle 
pedig november hó 16 án Kassán. — A népfel
kelők szemléje október hó 27-én Nagymihályon a 
sztáréi, nátafalvai, rákóci és mocsári jegyzőségek 
területén tartózkodó tartalékosok számára, október 
28-án a nagymihályiak részére. A málnai, bánóéi, 
s butkai körjegyzőségben lakók ellenőrzési szem
léje október bó 29 én Málcán lesz.

— Gró/ Andrássy Dénesné temetése. 
Lapunk zártakor vesszük néhai gróf Andrássy 
Dénesné hamvainak hazahozatala és eltemettetésé 
nek gyászünnepélyére vonatkozó programmot, me 
lyet térszüke miatt azonban csak jövő számunk 
bán fogjuk közzétenni. A temetés október 26 án 
Kraszna Dorka Váralján lesz, amelyre vidékünk
ről is sokan készülnek.

— Photoplastlkum. Schnee A. photoplas- 
tikuma nehány nap óta városunkban van felállítva. 
Eddig Amerika, Szentpétervár, Schweiz és Páris 
lett bemutatva. A képek igen hűen tükröztetik 
a felvételeket és állandóan nagyszámú intelligens 
közönség élvezi a szép mutatványokat.

— Fakereskedök ácsmunkái. Fakeres
kedők ácsmunkálatokra csak vállalkozói ipariga 
zolvány alapján vállalkozhatnak, de a munkálato
kat ily esetben is csak iparengedélvlyel biró ács
mesterekkel végeztetik, a kereskedelmi miniszter 
1904. augusztus 12-én hozott elvi határozata szó- 
rint, melyet ogy leiratban közölt a kassai keres
kedelmi és iparkamarával.

— A denaturált szesz bádogedények
ben való forgalomba hozatala. A pénzügy
miniszter szept. 10 iki kelettől körrendeletben tu
datta valamennyi pénzügyigazgatósággai, pénzügy
őri biztossággal és szakaszszal, hogy mindazokban 
az esetekben, midőn denaturált szesznek zárt edé
nyekben való forgalomba hozatala kötelező, a de 
natúréit szesz nemcsak üvegből, hanem más anyag
ból, például bádogból készült edényekben is áru
sítható. Csak az követeltetik meg, hogy az edény 
félliternél kisebb no legyen és hogy a zár ellen
őrzése a körrendeletben körülirt módon biztosít
tassák.

— Meghívó. A „Zemplénmegyei Tanitó- 
Egyosület*  f. évi tisztujitással egybekapcsolt köz
gyűlését október 6 án csütörtökön, Perbenyiken 
fogja megtartani. E gyűlésre az egyesület tagjait 
megyénk tanítóit s a tanügy barátait meghívja az 
elnökség.

— Mátyás Diák. Ha vau vig és elmés 
újság, amely olvasóinak kellemes és derűit órákat 
szerez, úgy ez a lap kétségen kivül a .Mátyás 
Diák“, amelyről köztudomású, hogy Magyarország 
nak nemcsak legnagyobb szabású, de legjobb éle 
lapja. A Mátyás Diák most tizennyolcadik évfo
lyamába lép, hogy tovább is elismerések közölt, 
diadallal fussa útját, uagy örömére a mulatni sze
rető magyar közönségnek. A Mátyás Diák minden

ral is élt s az a lábába ment, úgy érezte. Alig 
tudott hazavergődni, otthon alig tudta kinvögni:

— Benedek, az ágyam 1
Az inas félve nyúlt az ágyhoz. Megvetette 

mégis és belefektette urát, aki egvre nyögött, 
sóhajtott s csak éjfél felé hallgatott el. Az inas 
ott virrasztóit mellette.

Sajnálta egy kissé ezt a vén >méhet<, ezt 
az ősz >kutyát«, ahogy néha dühében elne
vezte. Olyan gazdag és ilyen tehetetlen. Nincs 
egy asszony rokona, aki megkenné vagy egy
szer, aki küldene neki egy tál levest. Aztán 
meg talál itten halni és szolgálat nélkül ma
rad. Ugyan el lehet innét valamit emelni, de 
lopott jószágban nincs áldás, annak az ára el
megy . . . Aztán már itt is lehessen . . .

Végre is nem rossz ember. Itt van nála 
8 esztendős kora óta. Nem volt iránta szives, 
soha, de nem hagyta éhezni, fázni. A szolga 
olyasfélét érzett, mint a hála ... és amikor 
igy fölmelegedett, eszébe jutott egy özvegv 

| mesterné, akinél gyermekkorában lakott. Az 
mondta neki egyszer: >Tudod-e, ki az apád?<

Ha csakugyan ez az ember volna az apja I? 
Ez az iszonyú gazdag, ez a sírja felé görnyedő 
ember . . .

Meg akarta kérdezni, elhatározta, hogy 
megkérdezi. Várta, leste, hogy fölkeljen, fel
akarta költeni.



egyes számiban 35-40 karrikatura, adoma illuszt 
ráció és művészi rajz jelenik meg. A .Mátyás 
Diák' Murui Károly szerkesztésében, kiváló hu 
moi isták közreműködésével a Wodianer F. és Fiai 
cég kiadásában jelenik meg. Előfizetési ára ne 
gvedóvre 3, iélévro (>, egész évre 12 korona A 
Mátyás Diák kiadóhivatala (Budapest IV. Sarkan- 
tyusutca 3.) bárkinek is készséggel küld mulat 
ványszámot.

— Minden konkurencia ellenére leg
elterjedtebb, tehát legolvasottabb lapja ez ország 
uak ma is a Pesti Hirlap. Mert politikája nép 
szerű ; minden irányban független, szókimondó ; a 
nagyközönség igaz érdekeit szolgálja s a közvéle
ménynek mindig hű tolmácsa. Cikkírói, lárcairói, 
szaktudósitói, humoristái az újságíró világ jelesei. 
Tartalma — komoly és mulattató — az összes 
napilapokét felülhaladja és mégis rendkívüli ked 
vezményekbeu is részesíti előfizetőit. így minden 
előfizető karácsonyi ajándékul kapja a Pesti Hir
lap nagy képes naptárát és kedvezményes áron 
rendelheti meg a Divat Szalon ciiníl kitűnő di
vatlapot. Az uj évnegyed alkalmából azért felhív 
juk az ország legkedveltebb lapjára t. közönsé
günk figyelmét, megemlítve, hogy az előfizetési ár 
(negyedévre 7 korona, a Divat Szalonnal együtt 
9 korona) a Pesti Hirlap kiadóhivatalába (Buda 
pest, V. Váci körút 78.) küldendő

— Szilágyi éa Diakant miskolczí gép
gyáros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb 
.Villám" centrifugális bogyózó és zúzógépére fel
hívjuk olvasóink figyelmét. Kiemelendők különö
sen a cég által feltalált és készített „Kincsem" és 
„Hegyalja" borsajtók, nemkülönben a nagy üzemű 
préseléshez készitett „kettős kosaru“ sajtók, ame
lyeknél a régi világfából készitett prése geuiálisan 
egyesítve van a modern technika vívmányaival. 
A sajtó felső része aczél, alsó része faszerkezel. 
Ennélfogva a must sehol sem érintkezik vasré
szekkel, hanem csak fával, ami a must színét, 
izét, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt uem 
kell összevagdalni, hanem kisebb darabokban is 
könnyen ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, 
az 1902. évi egri és a pozsonyi 11. mezőgazda
sági országos kiállitáson a cég borsajtói első díj 
jal, aranyéremmel lettek kitüntetve. A cég Ízléses 
árjegyzékét kívánatra minden érdeklődőnek meg 
küldi.

— Mindennek ápolttá éa gondozás a 
fenntartó feltétele. Ily célokat szolgál a lirdzay- 
féle sósborszesz. Mint minden jónak, közkedvelt
nek, a mi elterjedésre jut — ügy a sósborszesz- 
tiek is - - egymásután keletkeztek utánzói. Ezért 
ajánlatos, hogy az utánzatoktól mindenki megkü
lönböztesse a Brázay-féle sósborszeszt az üveg 
alakjáról és az Üvegen lévő védjegyről. A cimke 
egyszersmind védjegy is.

— Herczeg Ferenc-Album lesz a Gajdéi 
Ödön szerkesztésév-1 megjelenő „Az Ujságu füg 
getleii politikai napilap legközelebbi húsvéti aján 
dóka. Karácsonyra pedig gyönyörű naptárral ked 
veskedis mindi n előfizetőjének — kivétel nélkül. 
„Az Újság", m -lynek állandó főmuiikatársai: Her- 
czag Ferenc, Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Kozma 
Andor, Mikszáth Kálmán, nemcsak értékes aján 
dákokkal lepi meg az előfizetőit, hanem kitűnő 
lapot is ad, mely órtesültség, hírszolgálat és bő 
tartalom dolgában a legfokozottabb igényeket is 
kielégíti. Ennek tudható be Az Újság uak párat 

Néni volt rá szükség, fölrezzent az ma
gától. Fölébredt — httldoklani. Egy darabig 
hörgőit, azután megint csendes lett, majd is
mét össze-vissza beszélt mindent, a nagy kő- 
méhről fenni a palotán. Hogy •olyan légy te is«.

A szolga megrázta: »Uratn . . . urain!< 
Fogvacogva kérdezte: hozzon-e papot, orvost ? 
Nem mert elmozdulni az ágy mellől, válla, 
hogy egy világos pillanata legyen a haldokló
nak, hogy megkérdezhesse tőle . . .

Hiába várta. Az nem ocsúdott föl többé. 
Bár egy-egy percre egészen csendes volt, rá 
is nézett, hosszan, különösen, talán mondani 
is akart valamit. De nem tudott többé, csak 
egy szót, hiába kérdezték, késztették. Az utolsó 
negyedórákat élte, a legutolsót.

Befordult a fal felé és mormolt valamit.
— Tessék! . . . Nem értem 1 — könyör- 

gött a szolga. Ismételte hangosabban:
— Egy váltó ... az asztalomon . . . óva

tolni . . . holnap! — monda és meghalt.
*

Nem volt rossz ember, csak nagyon kü
lönös, még végrendeletet sem hagyott hátra. 
Sokan voltak a temetésen s mindannyian kér
dezték maguktól, egymástól: Minek, kinek gyűj
tött’! Kinek, kinek, kinek?! hangzott a kérdés 
a temetési kórusba. — Kinek? — kérdezte ma
gában a szolga, vivén elöl a keresztet.

latiul gyors elterjedése és közkedveltsége az egész 
országban. „Az I jság" előfizetési ára egy hóra 2 
kor. 40 fillér, negyedévre 7 korona. Megrendelő 
cím : Az Újság kiadóhivatala, Budapest VII. Ke
repesi ut 54 szám.

CSARNOK.
CJtxiog-g-ia.* *)

Szegény halász szigetke
A lagúnák során, 

Egy virágszál se nyílik
A házak udvarán.

Nincs földje, gyára, telke,
S a napja perrtelő, — 

De dús kincsekkel ér fel,
Amije van : a nő.

Roskatag házsorok közt, 
Hol lépni félsz talán, 

Csodás rózsává feslik
A rózsás csodás lány !

Oltári Madonnákul
Mig örök éltüek,

Titánok szent ecsetje
Öt örökíti meg.

Ha bolygsz Itáliában 
Nagy alkotók nyomán

S megbüvöl egy Madonna : 
Az chioggiai lány 1

•
Van egy ház otthon, nálunk, 

Egy ház a sok között ;
Egy szőke szende lányka

E házba költözött.

Ha élnének titánok,
S kezük voln’ isteni :

Nem Chioggiába mennének 
Madonnát festeni 1

Bulla- Miklós.
•) Ejtsd : Kiodzsa.

Felelős szerkesztő t Dr. Kállai József. 
KÍHtlóhivHtali miivezet Lindái Józaef.

Hirdetések.
PHOTOPLASTIKUM

Nagymihályon a Deák-téren.----------

Pénteken szept. 30-án :
Párisi kiállítás folytatása.

Szombaton okt. 1-én, vasárnap és hétfőn :
Jeruzsálem és Eyyptom.

Kedden okt. 4-én
11 A M B U B (1.

Szerdán okt. 5-én :
Itália és lióma.

i

Csütörtökön okt. 6-án :
11. Lajos bajor király csoda 
kastélyainak berendezései.

Nyitva délután 3 órától kezdve este 10 óráig.
ZSeléptid-ij 20 fillér.

A nagyérdemű közönség tömeges látogatását 
kéri kiváló tisztelettel

S C H N EE A. tulajdonos.

_____- Egy 6 lóerős használt

gőzcséplő garnitúra 
■BHBB kerestetik. ■■■■■ 
Tudakozódhatni: Szabolcsik András 
gépésznél P.-Komonya, u. p. Biitka.

Korszakalkotó találmány!!
Gyárakban, i parte te le pékén, üzletekben, tnü 
helyekben, kórházakban és minden háztar 

tásban nélkülözhetetlen a 

„MINIMAX 
(I)r. Scldexinger Stuart rendszer) 

az egyetlen tűzoltó-készülék, amely min
den tUzveizedelmet keletkezése 

porezében eredményesen eloltani képes.

1 JRra darabonként 50 korona. ■

Megrendeléseket eszközöl a „Minimax*  
készülékek építő társaság képviselője

WZDDEB HERMÁN 
Budapest VI. Lázár utca 5.

Van szerencséin a nagyérdemű közönsé
get tisztelettel értesíteni, miszerint az 
ország minden részében előnyösen is

mert, 1810. évben alapított 

Haltenberger Béla 
kassai ruhafestö-, vegyitisztitó- és gözmosó-gyár 
képviseletét Nagymihály és vidéke részére 
sikerült megnyernem.

Nevezett cég részére elfogadok festés, 
tisztítás, illetve gőzmosás céljából ru
hákat, függönyöket, nyakkendőket, 
illetve gallért, kézelőt és egyéb fehér
neműt a gyárban megszabott árak mellett.

A gyár képviseletének létesítése foly
tán a t. felek megkiméltetnek a postai kül
dés kellemetlenségeitől.

Szakba vágó felvilágosítással készséggel 
szolgálok. Teljes tisztelettel

llosenberg Hermán
Kossuth Lajos utca. (Takarékpénztári épület.)

a -REKORD**  festészeti müintézet a kiválóan 
sikerült életnagyság!! arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készíttet, számos (kir. köz
jegyző által hitelesített) elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek árai:
Olaj . aquarell és pastell festésben 
fénykép után 4M-63 cm. nagyságban ára
Legfinomabb kivitelű Brom . Platin- és 
krétarajz ... ára

Részletes árjegyzék bérmentve.
Egy életnágyságu festményt készítünk mindenki
nek teljesen ingyen, ha részünkre 3 rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

20 K. 
5K.
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(VILÁGHÍRŰ
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• BUDAPEST, VII. Rottenbiller-utca 46.
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„REKORD4*
festészeti müintézet

I. rendű beregszászi 

csemege sz ölló 
kilója 60 fillérért kapható 

HAUPT H.-nál 
Nagymihály

Kossuth Lajos utca és Deák tér sarok. 
Postai megrendelések és szállítások pontosan 

eszközöltetnek.
Naponta friss szállítás.



XX* 1NOVAKÓSZKY LAJOS 
gép- és épület lakatos 

NAGYM1HALY, Kossuth Lajos uteza.

Van szerencsém az igen tisztelt közönség szives tudo
mására adni, hogy

gép- és épület-lakatos
műhelyemet saját házamba a volt Kardos Lajos-féle műhelybe 
helyeztem át, ahol az eddig folytatott üzemet lényegesen meg
nagyobbítottam és képes vagyok minden c szakba vágó mun
kákat pontosan és jutányosán eszközölni.

A n. é. közönség b. pártfogását továbbra is kéri
kiváló tisztelettel: NovakÓ8»kU Lajos.

1JLUXJU.1 Ul y y 1VI 1 LLUi
Vay Gábor gróf tulajdonát képező 
Máriavölijyi fiii dő (Szatniármegye) el
ismert kitiinőségil forrásain (Mária, 
Mártlia, Gábor) kivill egy ujjal — 
Kurucz — gazdagodott. Dr. Korá
nyi Frigyes egyetemi tanár ur ezen 
ásványvizeket sikerrel használja s a 
leghatékonyabb összetételit alkalikus 
sós források közé sorolja. Kitűnő ha
tásúnak tartja idiilt gyomor- és 
májbajok egész sora ellen, de me
legen ajánlja ezen ásványtermékeket 
és a fürdő használatát gyomornedv 
elválasztás szabályozására, emész
tési folyamak élesztősére, köszvény, 
mindennemű hurut bántalmak ellen 
stb. Vasúti állomás Szinyér-Váralja. 
Az ásványvízre nézve megrendelés 
Hausman Jakab bérlőnél Munkács 
teendő, a fürdőre vonatkozólag az 
Uradalmi intézöség (Gáborszállás, 
np. Avas-felsőfalu) ad felvilágosítást.

Felsömagyarországi fö- és egyedelárusitó:

HAZAI H

KARDOS LAJOS 
kocaifényeső éa kárpitos 

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes uteza.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy f. 
évi szeptember hó 1-én

kocsifényező és kárpitos
műhelyemet a Kossuth Lajos utcából az Andrássy Dénes utcán 
újonnan épült házamba (a közjegyzői irodával szemben) helyez
tem át. Midőn ezt a n. é. közönség szives tudomására hozom, 
kérem további b. pártfogásukat és vagyok

kiváló tisztelettel
KLA_ieiDOS nJLTO'S.

1902. oroz. gxzd. kiállitAa, Pozsony;
1-ső díj, aranyérem.

Borsajtók
»Kincsem«, »Hegyálja«, »Könyök- 

szerkezetü«, »Mabille« és »Acélorsós« a hegy
aljai bortermelők legkedveltebb borsájtói. 
Legújabb kettős knsa.ru saitők nagyüzemürendszerű »ettOS ZOOaru sajtOK préseléshez.

FŐELÖNYE: A must sehol sem érintkezik vas
részekkel. Egyszerű kezelés. Óriási 
erőkifejtés. A törköly egy darabban 
és könnyen kivehető. Egy ember 
által könnyen kezelhető. — — — 

SzőlőzixzólE és ‘bog-jrczólc 1 
Villám" legújabb czentrifugális bogyózó és zúzógépek.

Szilágyi és íDiskant gépgyára JYtiskolczon.

5 puttcnos

•asszú boromat*
" " üvegenként 2 forintért árusítom. ■ -

Widder Béla.

Bor eladás

Magyarázatok in
gyen küldetnek. —

segélyével, anélkül, hogy a szabászati rajzot megtanulta volna. 
Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé
mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva.

Guschelbauer Antal, Sopron.

A hölgyvilág részére!
Minden t. hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 

készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL-féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

Képviselők minden helységben kerestetnek.

KEI L-LAKK vagy
II

„Kalcs“

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK:

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle
Keil-féle
K e i l-féle
Keil-féle

viasz-kenőcs kemény padló számára, 
fehér ..Glasur-1 fénymáz 45 kr. 
arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON.

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Minden kártékony vegyOléktől tel esen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a • SCHICHT*  névvel és fenti védjegyek egyikévei 

legyen ellátva.

Nyom. Landeomao B. könyvnyomdájában

knsa.ru

