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Lethargia.
Sá.oraljaujhely, január 6.

Renyheség, nembánomság, tu
nyaság. Ezek jellemzik Zemplén- 
vármegye székvárosának kulturális 
é'etét. Sehol egy kis szellemi moz
galom, néma és sivár az élet, 
mintha megbénult volna minden 
ideg a társadalmi életet irányitok 
szellemi testében.

Van a székvárosnak két kaszi
nója. Már megírtuk, hogy ezekben 
főcél a kártya forgatása. Ezeknek 
a kaszinóknak vezetői azt vallják, 
hogy a kaszinók főcélja a társas 
együttélés, a társadalmi assszimi- 
láció. Jobb, ha erről az úgyneve
zett asszimilációról nem is beszé
lünk. Hisz a legutóbbi társas-esté
lyek is elég fényesen bizonyítják, 
hogy a kaszinók mily sikerrel 
felelnek meg annak a kitűzött 
programnak.

Helybenhagynék azt, hogy akkor 
is követi a kaszinó programját, 
midőn csakis társadalmi hivatást 
teljesít. Helyes. De ne le 
gyünk annyira konzervativek, hogy 
megelégedjünk a kaszinók régi 
sablon-programjaival ma is, mikor 
kulturális fejlődést kíván a kor 
haladása, no meg az általános szel 
lemi haladás.

Ugyan milyen társadalmi intéz
mény van hivatva a kultúrát fej
leszteni, hanem az a két kaszinó, 
a mely úgy szellemi intelligenciá
jánál, mint előkelőségénél fogva 
első sorban hivatott erre.

És a helyet mit látunk. Van 
ennek a városnak kisebb és na
gyobb egylete, ezek némelyike 
igyekszik kultúrát csinálni a maga 
körében.

Holott ezek a kaszinók nem 
csinálnak semmit. Vagy talán azt 
nevezzük valaminek, hogy farsang 
idején bálokat rendeznek. Hisz ez 
egy oly szokás, a melyet csupán 
mert szokássá vált, meg kell ten
niük.

Ez nem kultura tisztelt kaszinói 
vezetőségek Szolgáljunk önöknek 
magyarázattal arról, hogy mi az a 
kultura ? Ezt önök tndják jól. De 
önök apathikusak, önöket nem ér
dekli a szellemi élet finomításának 
az eszméje. Ez önöknek Hekuba! 
Annál sokkalta fontosabb az, ha 
választási célokra kell igába haj
tani a kaszinók tagjait.

Vagy jutott-e önöknek hóna
pokon, esztendőn át eszükbe, — 
egyetlen-egyszer is felolvasó es
télyt, koncert-estélyt vagy ilyes 
estélyeket rendezni. Olvassák csak 
el a kassai, miskolezi, eperjesi 
ungvári lapokat és higyjék el pi
rulva fogják azokat letenni. De 
figyeljék meg a megye kisebb 
városait is. Hisz ott is több kultur 
élet pezseg, mint ebben az áldatlan 
renyhe székvárosban.

Azt akarják talán mentségül 
telhozni, hogy az nem az önök 
reszortjába tartozik és hogy nem 
a kaszinókból kell ennek kiindulni. 
Ez a gyönge argumentum Mert 
igenis ott, a hol egyéb kultur-

egyletek hiányában a kaszinókban 
kell összpontosulni a szellemi in
telligenciának, a korszellemet irá
nyítók seregének: ottan a kaszinók ( 
nak kötelessége a kulturális életet 
fejleszteni és ha ilyen élet nem 
létezik, akkor azt megteremteni.

Csak nemrégibena Városi Kaszinó j 
zajos közgyűlése után az ellenzék
kel szemben megjegyezte Dokus 
Gyula a városi kaszinó elnöke, 
hogy ő igyekezni fog azok tetszé
sét is kiérdemelni, a kik reá nem 
szavaztak. Akkor nem tagadhatjuk 
bíztunk ebben a szép Ígéretben. 
Hogy ez a bizalom nem fog-e tel
jesen megsemmisülni: megmutatja 
a közel jövő.*)

Érdemesnek tartottuk azonban 
figyelmeztetni a kaszinókat arra a 
lethnrgiára, a mi a székváros tes
tében renyhén belefészkelődött.

Vegyék tekintetbe, hogy ennek 
a városnak télen át nincsen szín
társulata, mert ebbe a színházba 
télnek idején lehetetlen egy tisz
tességes társulatnak megélni. Ve
gyék tekintetbe, hogy itt butul, 
posványosodik a közszellem, hogy 
a kultúrának sáncokkal állja útját 
az a lethargia, a melyet a~kaszinók 
vannak behivatva kiűzni abból az 
ellustult társadalmi testből, amely

*) Még eddig egy lépést sem tettek ahoz, 
hogy egy koncert vagy nagyobbszabásu felol
vasó-estélyt rendezzenek. Még nem kapott róla 
hirt a sajtó. Pedig erre úgy tudjuk, legalkal
masabb idő a tél, az pedig mihammar elmú
lik. Nem lehetne ilyeneket legalább havonként 
egyszer rendezni? Ha nem, hát akkor szabad 
kérdezni, kiknek a gyülhelye ez a kaszinó ? 
És milyen az a híres választmány, amelyért 
oly lelkesedéssel állottak sorompóba.

már nem lát egyéb hivatást, mint 
szavazni rendületlenül.

Nem csak a szavazatok ügyes 
összetartásához szükséges kártya
szobák létesítésére alakítsanak és 
vezessenek kaszinókat, hanem a 
kultura fejlesztésére ott : a hol 
hinni akarjuk, hogy a kaszinók a 
szellemi intelligencia gyülhelyei.

Mert különben kénytelenek vol
nánk kétségbe vonni, vájjon egy
általán létezik-e itt szellemi intel
ligencia.

A MEGYE ÉS A VÁROS

„Szabad írni, csak igazat 
írjon."

— Sátoraljaújhely legutolsó városi közgyű
léséről. —

Lapunkban már több ízben említve 
volt, hogy az utóbbi években a város 
helytelen költségvetései miatt a leg
utóbbi 3 évről 28000 frt szükséglet 
minden fedezet nélkül áll. Ezt ugyan 
semmiféle oldalról meg nem cáfolták ; 
hanem ha cáfolatnak tekinthetnők is 
azt, högy a költségvetéseket készített 
bizottság elnöke Székely Elek, a ki más 
argumentum hiányában botozással fe- 
nyegetődzni a közelmúlt városi közgyü- 
lészen nem átallotta, Meczntr Gyula kép
viseleti tag felvilágosító szavaira azt fe
lelte, hogy szabad a sajtónak írni, csak 
igazat Írjon: ezen furcsa módon megki- 
sérlett cáfolás tökéletesen megdőlt és 
bizonyságot nyert a nagyközönség ar
ról, hogy mi igenis igazat irtunk.

T Á R C  A.
Vesztett csata.
Irta: Róasa M iklós.

Ei ős félhomály nehezedett a szo
bára, csak a kályha ajtaján keresztül 
szivárgó vörhenyes fény vibrált a le
vegőben, titokzatos, táncoló alakokat 
rajzolva hófehér függönyökre. Az 
asszony azokat bámulta szórakozottan, 
a férfi nem látott semmit, úgy nézett 
bele a fekete levegőbe.

— Nem vett maga észre az utóbbi 
időben valami változást Emmám? — 
törte meg a ki nos csendet az asszony 
és idegesen tépdesni kezdte a plüs ka
rosszék rojtjait.

Annyit kellett a világ előtt komédi* 
ázniok, hogy akkor is magázták egy
mást, ha egyedül voltak. Pedig nagy 
joguk lett volna a tegeződésre : több 
mint két éve immár, hogy egymáshoz 
fűzte őket egy forró, buja izgató nyári 
este.

Maguk sem tudták, hogyan történt. 
Az asszony egyedül lakott, évek óta 
elváltán élt a férjétől, nemcsak maga, 
de mások is olyba vették, mintha öz
vegy lett volna. A leánya még csak 
tizennégy esztendős volt, aztán meg 
az asszony még annyira fiatalnak 
érezte magát, hogy tudomást sem vett 
a leány tizennégy esztendejéről. Pedig 
a leány bámulatos rohammal fejlődött,

tizennégy esztendős korában már egy 
typikus bakfis benyomását tette, most 
két év után pedig kész nagy leány 

! volt. De hát a fiatal embert annyira 
I elkápráztatta az asszony zsenialitása, 
i hogy a nyíló tubarózsa mellett észre 
sem vette a napról-napra fejlődő ró
zsabimbót.

Egy ilyen unalmas, nehéz, majdnem 
sötét őszi estalkonyat kellett hozzá, 
hogy magának az anyának is eszébe 
jusson a leány. És mikor a fiatal em
ber tovább is szótlanul bámult a fekete 
levegőbe, megismételte a kérdést, de 
most már sokkal idegesebben :

— Nem vett maga észre az utóbbi 
időben valami változást Emmán ?

A fiatal ember bosszúsan vonogatta 
a vállát.

— De igen. Egészen levetkezte ve
lem szemben eddig tanúsított közö
nyét, mondhatnám gyűlöletét, vagy 
néma megvetését — mit tudom Cn — 
s egy idő óta elhalmoz szeretctremél- 
tóságával. Apró kézimunkákat, csecse
becséket készít a számomra, marasz
tal, ha távozni készülök, unszol, hogy 
gyakrabban jöjjek s szemrehányásokat 
tesz, ha pár napig nem jövök. Szóval ..  .

Az asszony ideges, keserű nevetés
sel vágott a szavába:

— Szóval meg van győződve róla, 
hogy szerelmes magába!

A fiatal ember az ajkába harapott.
— Nem beszéltem szerelemről. Csak 

konstatáltam az el nem vitatható té
nyeket. Egyébként nem én hoztam

U a p u n k

szóba az egész dolgot! — tette hozzá 
szárazon.

Az asszony megbánta a könnyelmű 
kíméletlenséget. Odakúszott a fiatal 
ember lábához, karjait a nyaka koré 
fonta s hízelegve duruzsolt neki, mint 
a macska ha azt akarja, hogy simo
gassák.

— Haragszol ?
A fiatal ember unottan bontakozott 

ki az ölelő karokból.
— Nem szeretem a tréfát az ilyen 

dolgokban. Maga igen jól tudja.
Az asszony folytatta a békítési kí

sérleteket.
— Miért nem tegezel ?
— Megszoktam már amúgy !
— Szeretsz ?
A fiatal ember kedvetlenül dühön

gött :
— Mire valók ezek a színpadias je

lenetek ? — és fel akart kelni a karos
székből, mely előtt szerelmesen térdre 
kuporodott az asszony. De ez iszonyú 
erővel megragadta a karjat, vissza
lökte a helyére és maga ugrott fel a 
földről, miközben villogó szemekkel 
sziszegte :

— Te szereted Emmát!
A leány jött be és igy a fiatal em

ber magának tarthatta a választ. Egye
nesen odasietett a karosszékhez és 
őszinte melegséggel nyújtott kezet a 
fiúnak. Mikor látta, hogy az milyen 
semmitmondóan, tévetegen bámul maga 
elé, résztvevőén megkérdezte :

— Valami baja van ?_____________
A  o l d a l .

— Olyasfélét érzek, a mit szeretnék 
morális katzenjammernek nevezni.

— A leány elnevette m agát:
— Mi az ?
— Mikor az embernek nem a gyomra 

émelyeg, hanem a lelke.
— A túlterheltségtől ? — kérdezte a 

leány és érezni lehetett a hangjában 
a maliciát.

— Nem ! Az ürességtől.
— Hát igyekezzék telíteni valami

vel ! — riposztozott a leány. A pillan
tásában volt valami kihívó kacérság, a 
mi valósággal megzavarta a fiatal em
bert. Egészen megfeledkezett az a s 
szonyról, a ki sápadtan, reszketve 
figyelte őket s szinte önkénytelenül ki
szaladt a száján:

— Nem is kell igyekeznem, magától 
is megtelik.

A leány folytatta :
— Kinek a képével?
A fiatal ember merően a szemébe 

nézett a leánynak s szinte cllágyulva 
suttogta :

— A magáéval !
A leány elkacagta magát, de aztán 

szinte ajkára fagyott még a mosoly is, 
mikor látta, hogy rohan ki anyja vil
logó szemekkel a szobából. A fiatal 
ember is látta, de csak vállat vont 
hozzá.

— Ugy-e elhiszi Emma, a init mond
tam ? — folytatta önfeledten és meg
ragadta a leány kezét, ugy-e elhiszi ?

A leány habozott egy pillanatig. 
Látszott rajta, hogy az első percben 
arra gondolt: legjobb lenne elfutni in-
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A mull keddi városi közgyűlésben 
ugyanis az 1899. évre szóló költségve
tésre vonatkozó jegyzókönyv hitelesí
tése kapcsán a városi képviselőtestület 
intézkedett, miszerint megfelelő módon 
sürgősen kiderittessék. hogy ezen 28000 
írtból az 1898-ban tűlfizétett 7000 írton 
kívül még fennmaradó fedezetlen 21000 
frt honnan és kinek hibájából keletke
zett.

Tehát igaz, hogy létezik ilyen 23000 
frt, a mint azt mi kimutattuk, igaz te
hat, hogy a város terhei nagyobbak, 
mint a hogy azt eddig az illető urak 
feltüntetni jónak látták és igaz az is, 
hogy a községi pótadónak mar eddig 
is c 28000 frt aranyában, melyből egy- 
cgy évre 9333 frt esik : nem 42%-nek, 
hanem 54—55°/0*nek kellett volna lenni. 
1 Iát még a többi ?

Valamint eddig a valóságot kimutat
tuk. ki fogjuk mutatni még azt is, hogy 
ezekért a helytelen költségvetésezésért 
és az abból eredő káros következmé
nyekért kit terhel a felelősség ? Kit is 
kellene érettük »megbotozni?« Csak
hogy azután tessek ám »botozni« azok
nak a kik erre jogosítva és kötelezve 
vannak.

H Í R E K .
FELSÖMAGYARORSZÁGI 

HÍRLAP. Január hó 1-én új 
előfizetés nyílt a Felsőmajyar- 
országi Hírlapra. Kérjük azokat 
a tisztelt olvasóinkat, a kiknek 
az előfizetése ezen a napon le
járt és azokat a kik e naptól 
előfizetni óhajtanak, méltóztas- 
sanak az előfizetési dijakat 
kiadóhivatalunkhoz (Sátoralja
újhely Wekerle tér 502) minél 
előbb beküldeni, hogy a lapot 
akadálytalanul küldhessük to
vább.

* Főúri kitüntetés A homonnai polg ., 
és f keresk. iskolában mint levele
zőnk írja — f. hó 4-én egy kellemesen 
ható jutalomkiosztási kis ünnepély vqlt. 
Grof Andrássy Aladár négy tanuló ifjú
nak 10 — 10 korona jutalmat és egy-egy 
melltüt küldött azért, hogy a múlt őszön 
a majorjában támadt tűz elfojtásában 
és egy nagy kazal szalma megmenté 
sében oly derék buzgalmat fejtettek ki. 
K négy tanuló ifjún kívül hasonló juta
lommal tüntetett ki egy járásbirósági 
dijnokot és egy faipar szakiskolai növen
déket. A mellűin ez a felírás van:
»A budapesti önkéntes mentő-egyesület« 
K jutalmakat a gróf nevében Persenszky 
Lajos urad. tisztartó osztotta ki. Az ifjú
sághoz ez alkalomból Kováts József 
igazgató buzdító beszédet intézett. A 
négy megjutalmaz )tt ifjúnak neve a 
következő: Zalánfjy Sándor III. kereák. 
o. t ,  Glosz Géza If. k. o. t ,  Méhelyi 
Nándor II. k. o. t., IVeisz Farkas 'II. 
oszt t.

— Halálozások Timkó József Kassa 
városi tanácsnok, az ellenzék oszlopos 
.agja, s az »A bánj Kassai Közlöny« ki
adó szerkesi.tője f hó 4-én hirtelen el
hunyt. Szivszélhüdés érte hivatalában 
munkaközben az életerős fárfiut, akinek 
halála gyászba borítja családját, szám
talan barátját és az egész ellenzéki 
pártot. Halála a városban mindenhol 
őszinte részvétet keltett. Gyermekei 
közül idősebb fia Jordán, Forró plé
bánosa, Zoltán pedig törvényszéki al
jegyző. Temetése január hó 6-án d. 
u. 4 órakor igaz és nagy részvét 
mellett ment végbe Kassán. Az el
hunyt nagv szerepet játszott egy ne
gyedszázad óta Kassa város életében 
és a polgárság igazi barátját vesztette 
el benne- Ernyedetlen tisztviselő, hajt
hatatlan pártember, kitűnő iró és lel
kes magyar volt. — Szerencsen Ungh- 
váry Arthur postafőnök és városi kép
viselő 39 éves korában meghalt. n

* A hadgyakorlatok. Az idei hadgya
korlatokat Felső-Ausztriában és Salz
burgban fogjak megtartani.

— Kaszinói közgyűlés Nagy-Míhálykárr
December hó 27-én tartotta a nagy- 
mihályi Kaszinó évzáró közgyűlését 
Szinnay József elnök távollétében Fü
zes séry Tamás elnöklése mellett. — 
Az egylet ma 130 tagot számlál, még 
pedik 32 kültag, 98 beltagot. A köz-

j gyűlés megnyitása után Snlyovszky 
István egyleti igazgató kép a jelenle
vőket, hogy az egylet tagjai között 
fennálló barátságos, jó viszonyt tart
sák föl, ápolják, gondozzák a jövőben 
is : az anyagiakat illetőleg megemlíti, 
hogy az egylet rohasem állott oly jó 
lábon a plus ésininussal, mint a jelenben. 
Élteti Szirmay József elnököt, köszö
netét mond a pénztárnoknak, és könyv
tárnoknak fáradhatatlan munkásságukért 
s végzi évi jelentését. A számvizsgáló 
bizottság jelentéséből kitűnik, hogy a 
lefolyt év bevétele: 2016 frt 61 kr.,
kiadás pedig: 1840 frt 53 kr. s igy
pénztári maradvány készpénzben 176 
frt 08 kr., mely összeghez adván a 
tagdíj hátralékkan levő 222 frt 13 krt, 
a jövő évre 398 frt 21 kr. többlet 
vittetik át. — A közgyűlés Frőhlich 
Gyula pénztárnoknak elismeréssel föl
mentvényt ad. — A jövő évre szóló 
költségvetés 2030 frt 67 kr. bevétellel 
szemben 230 frt 08 kr. kiadással álla
píttatott meg s fogadtatott el. A köz
gyűlés további folyamán titkos szava
zással választmányi taggá választatott 
Vaszily János s választmányi póttaggá 
Spiegel Samu.

A magyar posta. Általánosan 
felzudult a közönség azon, hogy 
Sátoraljaújhely postahivatalában az 
Ausztriába és külföldre küldött 
utalványokat csakis német nyelven 
kiállítva fogadják el. Tartozunk a 
közönségnek azzal a kijelentéssel, 
hogy ebben nem a helybeli posta- 
hivatal követi el a hibát; mert ők 
a magyar postai szabályzat értel
mében cselekesznek, midőn igy 
járnak el. Érdekes a dologban az, 
hogy a szabályzat értelmében a 
idiltöldről—jövő— bármely nyelven 
írott utalványt mi magyarok tar
tozunk elfogadni. Ennyire tudja 
megvédeni a központi kormányzat 
a magyar nemzet reputációját. Ez 
a tény isjellemzi a mai kormány
zati rendszer szellemét.

* Hangverseny Gálszócsen. Gróf 
Andrássy Gézáné, Kaunicz Eleonóra 
grófné ő Nagyméltósága védnöksége 
alatt, Gélszécsen, 1899. évi január hó 
14-én a kassai dalegylet közreműkö
désével a nagyvendéglő termében a 
gálszécsi járási közkorház javára rende
zendő han ̂ verseny nyel egybekötött 
tánczmulatságra kib ocsáj tolták már a 
meghívókat. Belépti dij személyenkint 2 
frt. családjegy 4 frt. Kezdete estp 8 
órakor. Felültizetéseket köszönettel fo
gadnak és hirlapilag nyugtáznak. Jegyek 
előre válthatók id, Koch Gábor keres
kedésében és este a pénztárnál. A hang
verseny műsora a következő: 1. Gaál F. 
Magyar Golgotha. Szövege Lekly Gyu
lától. Előadja: a kassai dalegylet. 2. 
Monolog. Előadja: lomcsányi Gizella. 
3. Gaál F. Sóhajtás. Előadja: a kassai 
dalegylet. 4. Magyar népdalok : Elő
adják gordonkán és hegedűn : Olchvári 
testvérek. 5. Gaál F. Magyar népdalok. 
Előadja: a kassai dalegylet. 6. Monoiig. 
Előadja; Izsépy Zoltán. 7. Kálcly : 
Balog Ádám nótája. Előadja: a kassai 
dalegylet.

— Ezred-jubileum. F. é. január hó 
8-án lesz 50 éve annak, hogy a kassai 
34. gyalogezred a német császáré, il
letve a porosz királyé. A derék ezred
nek a nemrégiben elhunyt I. Vilmos 
1849-ben lett örökös tulajdonosa. A 
kassai házi ezredből egy kéttagból álló 
küldöttség, Neuhold Emil ezredes és 
Zsenyey Árpád főhadnagy mentek el 
tegnapelőtt a jubiláns ünnepségekre 
Berlinbe.

— Bátor életmentő. Kassán vasárnap 
este 9 óra körül a Széchenyi hid mel
lett haladó Halmi Félix másodéves 
joghallgató nagy sikoltozást és segély
kiáltozásokat hallott a Hernád folyó 
kellő közepe felől. A sötét miatt nem 
lehetett tisztán kivennie, hogy ki lehet 
az, de emberi hangokat hallván, figyel
meztette az ott ácsorgó rendőrt a 
zajra. A rendőr azonban azon kijelen
téssel, hogy ő nem fiatal ember, odébb 
állott. Erre Halmi gyorsan átugorván 
a szomszéd ház kerítését, bevetette 
magát a Hernád folyóba és saját éle
tének kockáztatásával kihúzta a már 
fuldokló szegényes kinézésii 60 év k-ö

nen, vagy utánna sietni az anyjának, a 
nyakába borulni s abbanhagyni a ko
médiát. De valami hatalmas démon 
unszolta, hogy ne ejtse el a harcot s 
ő nem bírt ellenállni a kisértésnek. 
Kezet adott neki és azt mondta.

— Elhiszem.
Addig csak tartott az erélye, a mig 

látták. De mikor magára maradt, egy
szerre összetört. — Szegény kis leány ! 
Bohó szivecekéjében annyi ellentétes 
indulat uralkod >tt, hogy fáradt agya 
nem bírt világot gyújtani ebbe az út
vesztőbe. Tisztán látta, hogy iszonyú 
alternativa előtt áll. Mikor belekezdett 
a játékba, maga is a t hitte, hogy já
ték s íme minden milyen komoly va
lóvá vált.

Eszébe jutott az a félcmlctes éj
szaka, mikor tisztába* jött azzal, mi
csoda viszony fűzi anyját Horlay Je 
nőhöz. Mennyit sirt akkor s mennyit 
töprenkedett, miként lehetne véget 
vetni ennek a törhetetlen állapotnak 
Ks lázban égő kis agyával kieszelte 
azt a romantikus tervet, hogy el fogja 
Jenőt hódítani az anyjától s mikor már 
hozzá hajolt — kikacagja. A hogy ő 
ismerte Horlayt, hiztosra vélte, hogy 
azután nem fogják látni soha többé. 
Az anyjának fájni fog ugyan a szakí
tás kissé, talán nagyon, d : majd csak 
hiheveri s az ő szerető, keblén bizo
nyara meggyógyul hamarosan.

Milyen ügyesnek, mily tetszetősnek 
tűnt fel előtte annak idején ez a terv 
s hogy rajta vesztett! Már az első 
csatározáskor, mikor először közeledett 
nyájasan a fiatal emberhez, a mit ez 
kétszeres szerctetreméltósaggal viszon- 
zott, érezte, hogy az az üsztönszerü 
idegenkedés, az a gyűlölettel határos 
közöny, a mit első pillanatra érzett

Horlay iránt s a mit oly tüntetpen 
éreztetett is vele, csak egy nem min
dennapi vagy talán éppen mindennapi 
nyilvánulása volt a szerelemnek. S 
mikor napról-napra jobban belceresz- 
kedett a játékba, rémülten vette és^re, 
hogy nemcsak az, a mit felgyújtani 
akart, de maga is tüzet fogott.

Szinte halálra rémült, mikor ebtyen 
bizonyossá lett. Mi fog most történni? 
Mitevő legyen ? Abba hagyja a játé
kot? De már késő, ezzel nem segítj..

És mi lesz romantikus tervével, mcjy- 
lyel vissza akarta magának hódítani 
anyját Horlaytól ? Folytassa a kőzetei
met komolyan s most már nem (az 
anyjáért, hanem a saját érdekében, az 
anyja ellen ?

Ettől az utolsó feltevéstől mcgbpr 
zadt. Nem, soha, ha megtörik is szíté. 
Nem ! Nem ! Folytatni fogja, a hol el
hagyta s befejezi nemes munkáját. 
Most még nagyobb dicsőség lesz az, 
mert ő maga is áldozatot hoz. És vi
gasztalni igyekezett magát a tiszta ön
tudat kínálkozó glóriájával. De azért 
elsírta magat hosszasan, keservesen . . .  

*
Horlay Jenő azzal az elhatározással 

indult el hazulról, hogy ma véget vet 
ennek a kétségbeejtő állapotnak s tö
résre vísaí a dolgot, kerüljön bármibe. 
Sokáig úgy sem lehetne késleltetni a 
katasztrófát, jobb ha magunk idézzük 
fel, mintha ránk tör váratlanul! — gon* 
nolta magában.

A leány nyitott ajtót neki.
— Fgyedül van? — kérdezte meg

lepetten s a váratlan öröm szinte meg- 
rezegtette a hangját.

— Oh nem ! — felelt a leány, — 
anyuska öltözködik, éppen sétára ké

szülődünk. Én már készen vagyok, a 
mint látja.

— Látom. És igazán nagyon fess- 
nek találom.

— Ugyan ne gúnyolódjék. Velünk 
tart ?

— Hiszen tudja, hogy maga után 
elmennék akárhova ! — felelt a fiatal 
ember s a leány keze után nyúlt.

Ez megijedt s ki akarta vonni ke
zét a fiatal emberéből, a ki szenvedé
lyesen szorította azt mind a két ke
zével.

— Ne, ne ! Hagyjon e l ! — könyör- 
gött s úgy vergődött ott, mint a tőrbe 
került madár. Hagyjon e l!

A fiatal embernek fejébe szállott a 
vér. Olyan szép volt ez a piruló, resz
kető gyerekleány, a mint könyörögve 
emelte rá a nagy, kék szemeit s neki 
egy percre eszébe jutott, mily könnyen 
adja a csókot az a másik, a ki most 
ott benn talán éppen sántikáló szép
ségének mankóit ölti magára. Nem 
tudott uralkodni magán.

— Szeretem Emma, szeretem! — 
lihegte fuldokolva. Hiszen tudja régen, 
ugy-e maga mondta, maga bevallotta. 
Szeret, szeret!

A leány behunyta a szemét, hogy 
tisztábban hallja ezt a zenét, mely 
annyiszor megcsendült előtte álmatlan 
éjszakái alatt s mennyei mosolylyal 
nézett az ég felé. Az ajkán ott lebe
gett az igen, ő maga hallotta is, a 
mint a lelkében ez az édes szó vissza- 
vissza csengett s talán már oda is le
helte volna az ifjú fülébe. De aztán 
egyszerre megrázkódott, kinyitotta a 
szemeit s merően belenézett a leve
gőbe. Mintha szemébe akart volna te

kinteni a rideg valóságnak. A fiatal 
ember ekkor már ott térdelt lábai előtt 
s végtelenül fájdalmas, esdő pillantás
sal tekintett fel reá. Odanézett a lábai 
előtt kuporgó ifjúra, a pillantásával 
még egyszer átölelte, hosszan, mele
gen, aztán kikapta a kezeit az ifjúé
ból s odavágta neki :

— Ostoba !
És kacagott hozzá hangosan, élesen, 

hogy szinte csengett bele a szoba. 
Olyan volt ez a kacagás, mint egy fa
lusi kis kápolna halálharangjának a 
csilingelése.

Megnyílt az ajtó s az asszony jelent 
meg a küszöbön, feltűnő elegáns utcai 
öltözetben. A mint meglátta a még 
mindig térdeplő fiatal embert, elsáp- 
padt s bágyadtan támaszkodott az aj
tófélfának. De hamar összeszedte ma
gát s miközben villogó tekintettel 
végigmérte a szeretőjét, keserű mo
solylyal fordult a leányhoz :

— Gratulálok leányom a diada
lodhoz !

A leány reszketve állt a szoba kö
zepén s szinte aléltan vánszorgott el 
az ajtóig. Ott azonban már elhagyta 
minden ereje, összetörve borult az 
anyja nyakába s fuldokolva súgta a 
fülébe :

— Győztem anyám, de elvesztünk 
mind a ketten !

Horlay Jenő kezébe temette arcát. 
Lehajtotta a fejét, hogy szinte odabo
rult a földre s rekedten tette hozs-á;

— Mind a hárman.



2. szám. (3) F E L S Ő M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P . Szombat, január 7.
rüli asszonyt. Az asszonyt a rendőr 
vitte el, Halmi Félix pedig fiakkeren 
hazasictett, a hol orvosi segélylyel 
elejét vették annak, hogy a fiatal, de
rék életmentő komolyabb hajt nem 
kapott.

Hamis pénzek. Igló vidékén sikerült 
utánzatu hamis ötveneseket, Lőcse és 
környékén pedig szintén több sikerült 
hamis tízforintosat találtak forga
lomban.

— Kritikus napok. Nem kevesebb 
mint 23 kritikus nap lesz az idén, 
vagyis olyan napok, a mikor — Falb 
szerint — különféle tényezőknek ösz- 
szejátszása légköri zavarokat okoz, 
földrengések és gázrobbanások híreivel 
tarkítja a nap eseményeit. Ks ped ig ; 
augusztus 21, szeptember 19, február 
10, március 11, január 12, oktober 18, 
julius 22, április 10.

A másodrendű kritikus napok száma 
10, és pedig : junius 23, március 27, 
április 25, május 25, november 17, 
február 27, november 3, december 3, 
szeptember 5, május 9.

Végül harmadrendű kritikus nap esak 
5 van és pedig: december 17, január 
26, augusztus 6, junius 8, julius 7.

Lássuk most már az időjárást január 
hó első harmadában sok hó lesz és 
nem épp alacsony hőfok; a második 
harmadban kevés lesz a csapadék, de 
annál hidegebb; a harmadik harmad 
bán kevés hó és igen alacsony hőfok. 
Februárban az időjárás nem mutat 
semmi érdekeset. Március végére árvíz- 
veszedelmet és zivatarokat jósol Falb. 
Áprilisban sok hó lesz, sok zivatar sok 
csapadék. Május utolsó harmadában 
hó (örülhetnek a csúnya lányok.) Jú
niusban sok csapadék zivatar, felhősza
kadás, árvizek, esetleg még hóesés is! 
Hát bizony ez a félesztendő kevés vi
gasztalást nyújt Falb szerint. No majd 
elválik, mi teljesedik belőle.

Egy városi hatóság vád alatt. A 
belügyminiszter Esztergom város ta
nácsa és Maiina Lajos polgármester 
ellen az Esztergomi [Szabadság cimü 
lapban megjelent vezércikk alapján szi
gorú vizsgálatot rendelt el s felhívta 
Kruplanicz Kálmán főispánt, hogy a 
cikkben foglalt súlyos vádakra terjesz
kedjék ki és állapítsa meg a tényál
lást azokra a vádakra nézve is, hogy 
a város vezetősége 63000 forint függő 
adósságot csinált önhatalmúlag a felsőbb 
hatóságok és a közgyűlés tudta nélkül. 
Az összegeket egyes lapitványokból 
vették fel és részben engedély nélküli 
kiadásokra fordították.

* A z izr. nöegyleti bál Sátor
aljaújhelyben ma lesz megtartva. 
A színház terem díszítése megle
pően impozáns, a bál iránt igen 
nagy az érdeklődés^ hogy a far
sang ezen első bálja nagy siker
nek néz elébe. A bálról szóló re- 
feredánk jövő számban jön.

* A megugrott merénylő. Sárköz-Újlak 
községben merénylet történt a Veres 
korcsma bérlője ellen. A vendéglős 
helyiségébe e hó 1-én egy gyanús kül
sejű, gépész ruhába öltözött idegen tért 
be éjjeli szállásra. A helyiségbe később 
még két hajcsár tértbe éjjeli nyugalomra. 
Mikor a két hajcsár elaludt, a gépész 
belopódzott a vendéglős szobájába s an
nak ágya fölé akasztott fegyverét le
akasztotta a falról. A gépész, a kinek az 
volt a terve, hogy künn várakozó cinkos
társaival a vendéglőst kivégezze, az el
rablóit fegyverrel kiment az udvarra, 
hogy társainak jelt adjon a támadásra. 
Távozáskor az ajtó nyikorgására a ven
déglős felébredt s az a gyanúja támadt, 
hogy valaki járt a szobájában. Mikor 
gyertyát ggujtott s észrevette, hogy 
fegyvere eltűnt a falról, kiugrott ágyá

ból s fellármázta a házbelieket, l'elköl- 
tötte a két hajcsárt is, a kik az ivó- 
szobában javában aludtak. Ennek 
köszönhette, hogy életét megmen-1 
tette, mert a zajra a merénylők meg-1 
ugrottak. Az esetet nyomban feljelen
tették a csendőrségnél s ez másnap 
egy Mika nevű legényt, ki cinkos
társa volt s kinél egy 80 forintról 
szóló takarékpénztári könyvet is ta
láltak, elfogott. A csendőrség kiderí
tette azt is, hogy i merényletet ter
vező gépész Nagyszőlősre való, de még 
eddig nem tudták kézrekeriteni.

A Horgony-Pain-Expeller
népszerű háziszerré lett, mely számos 
családban már több mint 27 év óta 
mindig készletben van. Hátfájásnál, 
csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél 
csuznál stb.-npl a Horgony-Pain-Kxpel- 
lerrer való bsdörzsölések mindig fájda- 
lom-csillapítóhatásuaknak bizonyultak, 
sőt járvány komi, minő: a kolera, ha- 
nyóhas olyás, a alfestnek Pain Expcl- 
lerrel való bedörz-.ülése mindig igen 
hasznosnac bizonyult. Ezen kitűnő házi 
szer jó eredménynyel használtatott be- 
dörzsölésként az influenza ellen is és 
40 kr., 70 kr - és 1 frt üvegenkénti 
árban legtöbb gyógyszertárban készlet
ben van, hanem bevásárlás alkalmával 
mindig határozottan: mint Richter-féle 
Koryony-Pain Expeller* vagy ‘»Richter- 
féle Horgony-Liniment« kérendő és 
Horgony »-védjegyre kérünk figyelni.

* G azdatiszt nős, gyermek
telen, beszél magyar, német és 
tót nyelven: alkalmazást keres. 
Cim a Kiadóhivatalban.

* Tanuló felvétetik e lap kiadó- 
hivatalába.

Ipar és kereskedelem.

Palackok és poharak hitelesítése.
Lapunk multi számában említett a 
ketesk, miniszter által f. évi 76,272. sz. 
alatt a vendéglőkben, korcsmákban és 
egyéb nyivános helyeken kimérésre és 
mérték gyanánt használt palackok és 
poharak koronabélyeggel hitelesítetten 
való használatára vonatkózó 31,482 97- 
sz. rendelet életbeléptetési idejének el
halasztása tárgyában rendeletet adott 
ki. mely a vonatkozó intézkedésének 
élctbelépési határidejét 1898. jul. 1-ig el- 
ahasztja. Ezzel kapcsolatban közöljük, 
hogy a keresk. miniszter a budapesti 
keresk. társulat felterjesztése alapján 
rendeletet bocsájtott ki, mely szerint a 
poharak és palackok hitelesítésére vo
natkozó, 31,482 1897. sz. rendelet a 
fűszer-, vegyes-, csemege- vagy hasonló 
üzletekben bedugaszolt palackokban 
forgalomba hozott bor, sör és égetett 
szeszes folyadékra nem vonatkozik. E 
szerint mértékhitelesitési koronabélyeg 
gél való hitelesítés alá nem esnek azok 
a palackok, amelyek bedugaszolva bort, 
sört vagy égetett szeszes folyadékot 
tartalmazván, bedugaszolt állapotban 
kerülnek forgalomba.

* Csödmegszüntetések. Polcsárszky 
Adolf és Schivarc Ignácz ungvári keres
kedők ellen a beregszászi törvényszék 
a csődvagyon felosztása folytán.

Fizetésképtelenségek. Friedmann Si- 
mon kassai-, Feuerstein Ignácz bőrke
reskedő király-helmeczi-, Hausmaun E. 
és jia  munkácsi kereskedők fizetéskép
telenek. — Lefkovics Bcrnáth kassai 
kereskedő körlevélben tudatja fizetés
képtelenségét. Passzívái 4400, aktivái 
1800 frtra emelkednek. Adós 40°/0-ot 
ajánl, melyet csendes likvidálás utján 
vél behozni.

— Haragszik ? — Kérdezte halkan.
- Kn ? ? kérdeztem szintén halkan
miért haragudnám ?

— Maga nem szereti Dicket, — én 
tudom nagyon jól. Miért nem szereti, 
momlja ? I

— Megpróbálom szeretni, a meny
nyire egy férfi szerethet egy másikat, 
ha . . .

— Nos, h a ! . . . Jaj, de reszket a 
keze, még most sincs kész?

Valami ellenállhatatlan vágy ösztön
zött, hogy egy - - két meleg szót szól
jak és ajkaimmal étintsem a bársony 
puha forró arcbőrt, a mely oly közel 
volt hozzam ; de mégis visszatartóztat- 
tam magamat. Ez sok lett volna. De 
merem ajánlani, hogy ha egy fiatal 
leány siettetni akarja ügye lebonyolí
tását egy késedelmeskedő udvarlóval — 
kérje meg azt, hogy illeszsze fülére a 
szájkosár zsinórját. En épen készen 
voltam a Margitéval, mikor llaldane 
belépett s visszaadta a kis kulcsot. Hal
ványabb volt a szokottnál, úgy láttam 
s szemei erősen kidagadtak, a mi na
gyobb fokú vértólulásnak a jele erős 
izgatottság után, vagy mikor sokáig 
voltunk elszánt helyzetben. Talán — 
úgy gondoltam — nagyon meglepte az, 
hogy Margitot hozzám oly közel ha
jolva látta. Az úton újra a szörnyű 
méltóság és hallgatás álarcát vette fel 
és folytonosan az óráját nézegette,^de 
én keveset ügyeltem ’-á, — oly boldog 
voltam, a milyen csak egy bo''' d sze
relmes lehet.

— Mikor az állomáshoz értünk, én 
a taligában maradtam, mig Margit le- 
ssállott, hogy Haldenet a peronra ki
sérje. Nem bízván magamban, hogy a 
szürkét féken tudom tartani, a mint 
meghallottam, hogy közeledik a vonat, 
egy kissé odébb állottam, s vonatin
dulás után ismét visszatértem. Biztosra 
vettem, hogy Margit várni fog az élőb
bem helyen, de nem volt ott egy lélek 
sem. A portás azonban megjelent s 
egyenesen felém tartott.

— Nem látta Brooke kisasszonyt_L_ 
— kérdem (Ismerték őt a portások is 
meg mások is, úgy láttam.)

— De igen uram í ép az imént 
mondta, mikor a vonatba ugrott, hogy 
mondjam meg az Úrnak, hogy ő itt 
várakozott rá, de nem tetszett itt lenni.

— Lehetetlen ! — kiáltottam — be
ugrott a vonatba? . . . akkor hát . . . 
akkor hát elutazott azzal az úrral?!

— Igenis kérem, azzal a kis feke e 
táskás barna úrral. A kisasszony itt 
felejtette a köpenyegét — tette hozzá 
feldobva a taligára a Margit gyapjú 
szövet-gallérját.

Én meglcgyintcttem az ostorral a 
szürkét s indúltam. Az én emberem a 
ló nyakát simogatta s nézett rám, még 
pedig szerfölött nagy kíváncsisággal.

— Szolgálhatok talán valamivel uram?
Vigyáznom kellett, hogy el ne árul

jam magamat s a legkisebb gyanúra se 
adjak oKot, a mely mint futó tűz ter
jedt volna el abban a kis pletyka
fészek városban.

— Nem, köszönöm ! Rerndben van 
minden!

(Folytatása követ kelik )

TÖRVÉNYSZÉK.

A sátoralja-ujhelyi kir. törvényszék t 
línt büntető bíróságnak végtárgyalási , 

sorrendje:
1899. január 9 én.

7415. Szándékos emberölés büntette, 
limár János. 1

7855 Sikkasztás büntette. Lefkovics 
Aárkusz. ;

7414. Lopás büntette. Tóth Ferenc, ;
8439. Szándékos emberölés büntette, j 

/aszilycsik György.

1899 január 11-én.
6394. Ingó vagyon rongálás. Vitá- 

ny i Antal és társai.
6900. Súlyos testi sértés. Balogh 

ózsef és társa. :
6916, Hatóság elleni arőszak. Csor- 

lás István és társai.

1899. január 13-án.
6324, Lopás büntette. Bállá József 

ís társai.
6914. Ingó vagyon rongálás. Sarudi 

István.
6969. Párviadal vétsége. Róth Samu.

A kassai kir. törvényszék mint feleb- 
bezési bíróságnak a tanácsrendje a 
lolyó évre a kövotkezőképen lett meg
állapítva: I. Nyilvános szóbeli tárgyalás 
minden pénteken. Elnök: Sziráky Barna, 
esetleg Radványi Antal, bírák: Rad
ványi Antal, dr. Hornyay Ödön és j 
Kéler Cyula. Xanácsjegyző: Hrehus 
Gyula. I I .  Nyilvános előadás, (felebbe- j 
zés, felülvizsgálat és felfolyamodás) 
minden szerdán. Elnök: Sziráky Barna. 
Bírák : Dr Hornyay Ödön, Radványi 
Antal. Tanácsjegyző: Hrehus Gyula.

A kassai kir. itéiö-tábia szaktaná
csainak beosztása az 1899. évre. Pol
gári ügyek szakosztályában: Elnök: 
Berczelly Jenő kir. Ítélőtáblái elnök. 
Bírák: Rózsa Kálmán dr. elnök-helyet
tes, Horánszky Adolf, Taug Emil, 
Bethleníalvy Antal, Varjassy Fcrencz, 
Hedry Lőrincz. Tanács -jegyzők : Ferenc) 
Sándor albiró. (a jegyzői iroda vezető
jének helyettese), Ruszinkó Béla tör
vényszéki aljegyző. Elnök: Péchy Aurél 
kir. cálőtáblai tanács-elnök. Bírák: 
Balázsovich József (a felülvizsgálati ta
nács elnökének állandó helyettese és a 
közp. ügyekben elnök-helyettese), Rósa 
Kálmán dr., Horánszky Adolf, Taug 
Emil, Oroszy Géza, Bethlenfalvy Antal, 
Weís Károly, Kaczvinszky Géza, Raisz 
Béla, VarjassyFerencz. Tanács-jegyzők: 
Kail Antal dr. (a jegyzői iroda vezetője), 
Kórody Lajos törvényszéki aljegyző, 
Dernjén Zoltán törvényszéki aljegyző. 
— Büntető ügyek szakosztálya: Elnök: 
Fekete Ödön kir. ítélőtáblái tanács
elnök. Bírák : Simon Géza elnök-helyet
tes, Bök János, Raisz Andor, Oroszy 
Géza, Váry Gyula, Madarassy Dezső, 
Weisz Károly, Kaczvinszky Géza, Raisz 
Béla, Madarassy Károly, dr. Spóner 
Gytiia dr. Tanácsjegyzők: Keczer László 
albiró, Ferenczy Sándor albiró, Dernjén 
Zoltán törvényszéki aljegyző.

A P R Ó  R E G É N Y E K .
M ARGIT.

Mac Laren után angolból
A „Felsőmagyarországi Hírlap" számára

fordította: Rohoska J ó u s tf. 7) 

III.
Mikor köpenyegemet felöltve vissza

tértem az ebédlőbe, Margit egyedül 
volt ott. A tükör előtt állott, kis fekete 
szájkosarának zsinórját illeszgctve füle 
körül (Erős nyugoti szél fújt. )

— Óh — kiáltott, leeresztve kezeit, 
a mint meglátott — ha valaki megiga
zítaná ezt nekem. , . . Elszakítottam a 
gummit s most nem tudom újra meg
csinálni. Hozzáléptem. Ő felém tartotta 
rózsás kis fülét s én hozzáfogtam a 
zsinór megigazitásához minden szó 
nélkül.

A szerkesztőség üzenete:
A A. Tarczal. Köszönjük szive.s figyelmét. 

Azon a vidéken igen szépen érdeklődnek la
punk iránt.

D rgóaljó Igen! Arrfl várjuk a tudósítást. 
K. Bpest. Intézkedtünk, a lappal együtt ter

jesztettük.

Kiadja :
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .
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2. szám. (4) Szombat, január 7.F E L S' Ő M A G Y A R O R S Z  ÁGI  HÍR L A l\

Valódi EGYPTOMI

SZIVARKAHÜVELYT
„NELLU

m o l y  d o h / v n y z á «  
alatt nem lesz

SEM ZSÍROS SEM FEKETE 
kapható: LANOESMANN MIKSA és TÁRSA 

könyv-, papir- és irószerkereskedésében 
SÁTORAUA-UiHELY. :i-X 2 4i

J k á A A A A A *  \

Richter-féie Horgony-Pain-Expeller :< Liniment. Capsici comp. ►
 ̂ Kzen hirnovos háziszer ellontállt az idő megpróbálná* ► 

nak, mórt már több mint 30 év óta megbízható, fájda-
< tomcsiüapitó bedörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, ► 
4 csúznál. tagszaggatásnál és meghűléseknél os az orvosok ►

által bedörzsölésokre is mindig gyakrabban rendoltetik. A 
 ̂ valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Liniment r  

4 elnevezés alatt, nőm titkos szer, hanom Igazi népszerű házi* L  
szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. T 

 ̂ 40 kr., 70 kr. ós 1 frt. üvegonkónti árban majdnom minden ^
4 gyógyszertárban készlotbou van; főraktár: p

Török József gyógyszorésznél Budapesten. Be- w 'O m T 
4 vásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert V ►
 ̂ több kisobbórtékü utánzat van forgalomban. Ki 1  I i' L 

nem akar megkárosodni, az minden egyes j A J J r \  T 
 ̂ üveget „Horgony" védjegy ós Iiiehter czégj<gy- ▼RÁ r  
 ̂ zés nélkül mint nem valódit utasítsa viasza. v
J |  RICHTER F. AD és társa, cs. cs kir. udvari szállítók. RÜDOLSTADT. f

Klein Gréza.
f ű s z e r -  é s  v e g * y e s k e r e s l í e d é s e ,  

bel- 8 külföldi rum-, tea- s cognac, nagy-sárosi mümalmi liszt-raktár 

S Á T O R A I A . U J H B L Y

Ajánl szobafűtésre kiválóan alkalmas szagtalan

közlésre felvétetnek 
jutányos árban.

_ szalon kőszenet«
házhoz szállítva métermázsánként 1 f r t  1 () k r é r t ,  nagyobb 

mennyiség vételénél árengedmény.
Valódi gyöngyösi fehér űj bor literje >6 kr. 

Valódi Ó czankó bor fehér literje 32 kr.

Valódi egri vörös literje 36—40 krajcárig.

Amerikai szalon petróleum!

A magyar kölcsönös

állatbiztosítási társaság
működését megkezdte s ajánlatokat állatbiztosításra

lovak és szarvas-marhákra
elfogad.

Bővebb felvilágosítást nyujt: a m agyar kölcsönös állatbiz
tosító társaság Z em plénm egyei vezérképviselösége  

SAtoniljii-Ujhelyboii :

8 C H W A R C Z  L A J G 8
Felső-Zsolyomka, Csehy Péter ur házában

LANDESMANN MIKSA TÁRS A
két gyorssajtóval, különféle segédgépekkel s a legdivatosabb betű fajokkal, 

a kor igényeinek megfelelően berendezd!

KÖNYVNYOMDÁJA
W E K E R L E -T É R  S Á T O R  A L J  A " U J H E L Y  DR. s c h ö n  h á z

ajánlkozik mindennemű könyvnyomdái munkának, u. m.: hilrapok, folyóiratok, könyvek, röp- 
iratok, díszm üvek, szinlapok. takarékpénztári évi zárszám adások, tanodái jelentések, árjegyzékek, szá m 
lák, bárcakönyvek perforirozva (lyukkasztva), levélpapírok és levélboritékok, eljegyzési, lakodami és tánc

vigalm i meghívók, táncrendek, gyászjelentések, körlevelek, táblázatok, falragaszok stb. stb.,

Ízléses, hibátlan,gyors, pontos és jutányos árban
kívánatra  több színben elkészítésére.

Nagy raktár mindenféle községi, körjegyzői, ügyvédi, kereskedői, egyházi és iskolai

W* N Y O M T A T V Á N Y O K B Ó L ,  ~W k
m e l y e k  i t t  o l c s ó b b a n  k a p h a t ó k ,  m i n t  b á r h o l .

Clöfizetesra cs Hirdetésen Hözlesere a legalRalmasa6S ós legotcsóBB lap a

„FELSŐM AGYA RORSZÁGI FI IR LAP"
5 vármegye független polgárainak legelterjedtebb lapja. Megjelen hetenkint kétszer.

Előfizetési ára: Egy évre 5 .rt Félévre 2 frt 50 Kr. Negyedévre 1 frt 25 kr. Hirdetések jutányos árban közöltnekIIIEEEE E E f $ lEEEEEEEEEEEEf^EEE^EEEEEEEEE^EEE
N y o m ato tt LandMmlnn M iksa ós T a rs a  g y o rs sa jtó ján  S á to ra lja -U jh e ly  * * * * *  -------
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