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________________ megjelenik minden csütörtökön.
szerkesztőség: 

Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő : 

Tőrok-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bermentütlen levelek nem tö^adtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 20 kr. — 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . 4 frt.
Fél évre .2 frt.

| Negyed évre .1 frt.
Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova ax eb’tizotésvk, hirdetési éx nyílttéri 

díjuk küldendők :
Lande.man B. könyvnyomdája.

Homesteade.
Olyan különös szó.
Az úrbéri viszonyok megszülitek. Az

előtt gondoskodott a jogszokás egész-. fél-, 
negyed-jobbágytelkekröl. Ha csak a haszná
latban is, de valamiben biztosítva volt az a 
munkás, a ki a föld körül kínlódott. Ma 
semmi sincs.

Ma megismertettek mindenkit avval a 
sárgás alapú papírral, a melynek ha a jobb 
sarkéiba és közepébe egy összeget Írnak, 
azután két ezimborával alá. sőt hátul Írják, 
az. készpénz. Kivenni könnyű, de vissza
fizetni iszonyú nehéz. Ez az a történet, a 
mely régi és mégis mindig rettentő uj.

A meggondolatlanul letéteméi ijezett 
váltók száma hazánkban kiteszi évente az 
50 milliót, mint a hogy az ovatolt váltók 
statisztikai kimutatásából alkalmink volt 
meggyőződni. Csak kamatképen évente 
2.500,000 forintot kellene értük lefizetni. 
Annyival gyarapodik a ki nem elégített hitel.

Es mi ennek a következménye?
Az örült váltó-nvargalás, a melyben 

iissze-vissza Írjuk ama sárgás papirosra a 
nevünket és mikor a követelések kielégítést 
nyernek, csak egy megdönthetien eredmény 
marad hátra: a koldusbot.

Ha arra a szomorú codexre akármink 
hivatkozni, a melyet úgy neveznek, hogy 
elszegényedés és birtokcsere, — kitudnánk 
forgatni egész Magyarországot a maga régi 
birtok viszidíváiból.

TÁRCA.
A fehér kő.

Irta Bignio Mariska.
Mohos sziklafalak közé szorítva, vidám cse

vegéssel fut a ( patak, hol ezredéves harsak
hullatják bele illatos virágaikat. A virágszirmok 
tovafiitnak a habok ölén, regényes völgy utakra. s 
hervadva semmisülnek meg egy-egy szirtfokon.

A viz tovább rohan, esés közben kaczagva 
az ciháiét. . Óriás fák összenőtt lombjai közt 
alig hatol be a napsugár, csak a viz szallag 
gyöngyei fénylőnek tőle csodaszép színben. A k- s- 
keny patakból kimagaslik egy hófehér kő, csodás 
ellentétéül a körötte levő szürke, mohos köveknek. 
A habfodrok nem csevegitek, midőn elérik az 
alapzatot, melyen a fehér kő nyugszik, ünnepi 
csendben lopják magukat tovább s csak a leg
közelebbi kanyarulatnál kezdik ismét zajos da 
Bájukat.

A vidék népe e fehér kőről sokat regél. Nem 
a vízből nőtt ki. mint a többi szikladarab, nem 
is rget rázó vihar tépte le a hegytetőről, hanem 
egy boldogtalan ember ionéit ebben, a vadregényes 
helyen kedvesének sírkövet.

A milyen biztos ösvényen halad a 
tönkremenés, olyan ritka példa a gyarapodás. 
Előbb látunk ötven elliezitált-, mint egy 
újon vett nagyobb birtokot. Ha van halad- 
vánv a bukásban, úgy mienk a megoldás 
dicsősége. A telekkönyvi névváltozások 
mutatnak tol uj neveket szakadatlanul.

Tehát nincs ma birtokában megnyu
godott földbirtokos — vagy ha van is. 
ritka — ki az ő zavartalan birtoklását be 
tudná mutatni. Változnak a vagyoni viszo
nyok. mint apály és dagály. Hol hullám 
volt előbb, ott most völgy. hol völgy, ott 
bullám. A vagyon megalapítása tiszta ta
karékosság következménye, a takarékosság 
pedig a munka tőkésítése. A ki annyit dol
gozik. hogy munkája eredményeit felélni nem 
képes, az tökét gyűjt: a ki tőkét gyűjt, az 
vagyont szerez. A vagyon a földbirtok. Es 
szomorúan lehet tapasztalni, hogy a föld
birtok majdnem minden busz évben tökét 
cserél. Tőkék lesznek. tőkék múlnak; 
vagyonok születnek, vagyonok elpusztulnak. 
A társadalom nem tudja megóvni saját érdekeit 
és az államnak kell előállni. Bele kell nyúlni 
az őrült körforgásba és egy elvi jogtalan
sággal meg kell menteni a családhoz kötött 
kisbirti >kot.

Mert ezt jelenti az a pogány szó. Más 
államokban már keresztül mentek régen 
ezen a fejlődési proczessuson. Más államok
ban e szükség előbb állott elő, mint nálunk. 
Előbb kényszerűitek azon különös eszmére.

Ili álltak gyakran, nézve a f'arraa patak tova 
futó halijait, kutatva mély titkait a csodás szinti 
vizitek, tekintetük egybeolvadt s lelkűk megértette 
egymást. - de ajkuk hallgatott, mert emberi aka
ratnál nagyobb hatalom tiltó meg nekik a beszédet.

A leány már más jegyese volt, — patriezius 
család sarja s az ifjú a nagy világból ide vetődött 

Sem születés, sem magas összeköttetések. 
Zsebében egv szerény tanári diploma, de tanszéke 
még nem volt.

- Senki sem ura sorsának — szólt egy na 
pon a h ány s rózsás arezát mély ltoru tödé — de 
különösen nem az. eg.v ifjú leány, kinek élete 
fölött, mielőtt öntudatra ébred, mások határoznak 
s még gondolatait is megkötik, hogy csak azon 
körben mozoghasson, melyet részére kijelölnek.

_  Csudálatos — viszonzá az ifjtt tompa 
hangon — hogyan lehetett ennyire csalódnom ? En 
önérzetes lénynek láttáin önt, a ki személyével 
önmaga rendelkezik.

— Ha ezt tenném, összeütközésbe jönnék a 
gyermeki kötelességgel s teám venném a hálátlan 
ság vádja.

— Ha kinyilvánítja ön, hogy azon emberről 
boldogtalan lesz.' szülei engedni fognak.

Lapunk mai szama 6 oldal.

hogy a vagyon nem az egyesé, hanem a 
vagyon önmagától, az adóalap és az illető 
birtokló család a vágyotté. A vagyon csak, 
egy bizonyos fokig darabolható el. A 15 
vagy 20 holdnak, a mennyi egy középszerű 
csaltid fentartására szükséges, egy kézben 
kell maradni. A többi nem képezheti bírói 
kereset vagy foglalás tárgyát: az szent és 
sérthetetlen.

Ez annak a pogány szónak az értelme.
Nálunk is égető ez a kérdés. Meg van 

pendítve az eszme. De mit akarnak ? Nem 
tudják elkülöníteni a vagyont a birtokló 
szernélvtől. Nem a vagyont akarják meg
menteni, hanem a saját léhasága miatt 
napről-napra mindinkább leszorttló köznemes
séget. Az általános haladásnak ezt a nagy 
eszméjét be akarják fogni az elsötétítő re- 
akczió szekerébe. Azt a rövid megy fabotos, 
nagv csokorra kötött nyakkendőn, lapossarktt. 
szajkómódra berregő, üresfejti, nyomorult 
gentrvt, — azt akarják megmenteni!

Ez volna tehát a legégetőbb kérdés? 
A nemzet egy oly osztályát megmenteni, 

a mely századok óta nem dolgozik, nem 
termel, csak fogyaszt?! — Ez csak arról 
győzne meg bennünket, hogy inkább a ki
kötőben rothadunk el. az ósdiság posványá
ban. csak azért, mert félünk kimenni a 
jelenkor sik tengerére.

A geiitrv nem eszme, nem ezé). A 
köznemesség nem tart fonti ma semmit, 
nem dönt le semmit. Ha dolgozik, az állam-

— Fölöttem családi érdekek határoztak s ez 
nagy fiatalom, előtte el kell némulni a szívnek.

Vadregényes ut vezet hegyi erdőség között. 
A napsugár csak alig hat át a sürü lombokon, 
hol egyenes sugártölgyekből egész sorok nyúlnak 
oly magasan, mintha elakarnák érni az eget.

Két férti gyorsan méri az erdő keskeny útját, 
követi őket kél hegyi kalauz. Szó nélkül futott a 
négy ember egymás után, mikor egyszerre egy 
meredek sziklába épült főlépcsőkhöz értek, melyek 
bailangityilásokhoz vezetnek. Az egyik barlang 
szájánál gőzölgő üreg öl tompa moraj haitik, 
mintha mélyen a földgyomrában hatalmas tűz égne, 
mely fogékony anyagokat forral s ennek gőze 
tódulna ki a szikla nyitásokon.

Mellette még három üreg isit rejtelmes sü 
tétséggel, bent magasan ivezödnek a sziklák s a 
falakat több szinü ponészréteg födi. A talaj nedves, 
sok helyen sártócsák vannak, mert a barlang falai 
folyton csepegnek.

A két hegyi kalauz fáklyákat gyújtott. Kisér 
teties fény derengett a sötét üregben. A nemes 
ifjit vézna tagjain hideg borzongás futott át. Félt.

Ellenfele ajkára megvető mosoly vonult. El
rendezte a két táklyásembert, hogy kellő világos
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Imii tényező: Imiiéinél >> r>»« lovat hajt, 
nemmi. Nem ennek a fenntartására szükséges 
a honiesteade! 11a ez volna ezélja. ha meg 
volna is. el kellene törülni. A szétdarabol- 
hatlan földbirtok önmagáért életczél egy 
nemzetre és nem társadalmi osztályok de- 
delgetése, gát az elszegényedés ellen, az 
áll am épületének >arkkö\e. Meg kell menteni.

Az egész országban folyton darabolják 
szét a birtokokat. Ha gyűjtenek is egyesek 
elvétve, az általános jellegzetes vonás az 
eldarabolás.

Nálunk is vannak kisbirtokn urak, 
kiknek egvéb foglalkozásukat nem lehet 
kimutatni. l»e nem azokat kell megmenteni! 
Azok az élet harezában vagy elbuknak, 
vagv megállnak, de ez az egészre nézve 
nagyon mellékes körülmény. * iszthatlan 
legyen a birtok: a birtok éljen maga: az 
tartsa birtokosat és 20 holdon alul ne 
legyen oszthatéi. Képviselőink síitái csak ezt 
sürgessük.

Egészségtani tudnivalók.
A vérről.

A -F e I » ■' • Z e ni p I é n“ *z.nn>.-ir:i irta:
Dr Weiszberg Zsigmond

.Az ember élete a vérben rejlik. azért tilos 
legyen előtted annak élvezete P így szól az ókor 
legnagyobb bygienikusa és törvényhozója. Mózes, 
a szenti rásban - és így tartja azt. némi módozattal, 
háromezer esztendővel később is. az •• tekintetben 
legmérvadóbb orvosi tekintély : az egészségtan.

Különös »*«/w tehát az a v. r. melyről tudjuk, 
hogv alkatrészeire nézve, áll az vörös és fehér 
rért elitetekből és ezeket magában foglaló »*/• 
furából; — még pedig olykép, hogy ha (zen 
3 alkatrész valamelyike, valamikép a kellőnél 
több vagv kevesebb, az emberi testben oly váltó- 
zások lépnek föl. melyeket közönségesen óe/ryxó/ 
wrá szoktunk nevezni. Manapság ugyan górcső 
iinivroscop segélyével könnyen juthatunk annak 
tudomásához, vájjon minő valakinek a vére a fenti 
kellékek tekintetében? sót a ért* st< cseinek számát 
is tudhatjuk; de a gyakorlati éleiben nem a

♦ T wterxének becses ígéretét biijnk. hogy az eddig

W'P*trr» tMnnliu.-inv.ot ezentúl lapunk i*záiuára
' -■ ■

Ságot nyerjenek, aztán pisztolyt nyújtott át remeg" 
ellenfelének.

— l’ram — szól a vézna itju fogvaczogva — 
ön meg akar engem gyilkolni!

— Nem gyilkolni akarom, hiszen kezében 
van a pisztoly — de meg akarom ölni! — Két 
tönknek kicsiny a földteke.

— De hátha mégis megférnénk rajta ? .. . 
hiszen én nem bántottam önt soha! >ok pezsgőt 
ittam, midőn könnye Imiién beszéltem a saját meny 
asszonyomról, a kit ön olyan nagyon védelmezett. 

A férfi letett* a pisztolyt, megvetéssel nézte 
végig azt a gyáva férget, a ki vagyon és születés 
nélkül a földhöz ragadna s a kinek meny asszon va 
az az eszményi szép leány, kit ő szeret — és 
szive mélyéig elkeseredett

— Jól van hát. leteszem a pisztolyokat s 
nem fogok erről a dologról senkinek sem beszélni, 
ha ön lemond menyasszonyáról! Ellenkező esetben 
elhíresztelem, hogy ön haszontalan, gyáva ember!

— Legyen nyugodt, holnap elutazom, hiszen 
menyasszonyom úgy sem szeret!

Másnap a vézna itju csakugyan eltűnt s el
tűnt vele az arisztokrata család is. mely megkopott 
czimorét akarta a vézna itju vagvonával meg- 
aranvozni.

gnívsövi vizsgálat árulja el azt nekünk, hanem 
ki ki saját ábrázatának a színe!

„Sápadt az arezszine*, mondják valakiről; 
jele annak, hogv vörös xérte>tecscin* k kell", vagyis 
umltii száma nincsen m g. Kend* s n az oly sapadt 
arezszinüd* k a lélek zete is a szokottnál rűvidebb 
és hozzá feltűnően bágyadt és szívdobogásban is 
szenved az illető. Miért? lm* megmondjuk:

11 gA a lé'. gz* t olyankor megrövidül. ez 
azért van. mert mint az élettan bebizonyította, a 
rörö.< vértestecsek azok, m*-Ivek a leregó .húgét 
magukba felveszik, vagyis in* gkötik ; és e szerint 
azoknak szamától függ, vájjon több vagy kevesebb 
élenv jut e b oz . 'etet lentartó v< rkeringcsbe. Ha 
e szerint a vörös vértestecsek száma valamik-p 
megcsökken, tnegesökken egyszersmind az éhny 
inennvi-ége a vérben és a vérnek ezen esek, 
ébngoirtalnui a légzésnél,, oka annak, hogy az 
ember ugv érzi magát, mintha fuldokolna, illet v.. 
rövid lél. gz* tii.

Hason!" okra v. .< t*ndő vissza a szívnek 
t-roebb dobogása is. Ncill .szívbaj- az. ha olyankor 
sebesebben ver a szivünk; hanem ennek, a cse 
kélvebb számú vörös vértest* esek folytán beál «»tl 
kimerülés**. vagyis műnyelven: petty hűd tsége — 
melv utóbbi, vagv az által jött létre. hogy a szív 
izomzat rosszabbul táplálkozik és ez okból az 
izomrostok feszereje. műnyelven: tónusa, in g- 
oökkent. vagv pedig, hogy az idegrendszer éréivé 
xagvis energiája. ugyanazon okból inegvsökk* nt, 
— amint azt a közb* n fellépő még más ideges 
tünetek is. min" a r* szketés. méhszeiiv hysteria . 
télold.-ilu föjfájás hemicrania . sőt nem ritkán 
komolvabb hüd*’>* k is eléggé igazolják. Már most, 
ha tisztában vagyunk azzal, mi a vér rendeltetése 
és mikor telj* siti az, él*-tf ntartó feladatát: kérdés, 
mittevok legyünk, hogv v rünk a rendes. vagyis 
a kellő számú véri slecseket tartalmazza ?

Tapasztalatilag n* m egyeltel. mint hogy min 
denkor 1. eg»> .séges. friss levegőről és 2. czélszeríi, 
illetve a szervezetet n*»sito táplálkozásról gondos
kodjunk — m*'g pe<lig mindkettőről n* in ritkán, 
orvos igénybevétele nélkül is. De ha mégsem 
érnénk őzéit, akkor feltétlenül forduljunk orvoshoz, 
a ki bizonyára oly gyógyszert fog remi* lni. mely 
képes a vörös vért st* « sek* t kedvezően megváltoz
tatni. illetve megcsökkent számukat a kellőre meg 
szaporítani. Ezen gyógyszer pedig a r<ix. Az orvos 
dolga lesz aztán a sokféle vaskészitmenyek közül 
azt kiválasztani, mely az illető b* lég emésztési 
képességének legjobban felel meg; esetleg a nyári 
évadban öt olyan fürdőbe küldeni, mely a kellő 
gvógyhatányokkal r ndvlkezik.

Az elhagyott ifjú, kit ábrándok vezett* k- 
megkövülve bámulta a < terna vizét, mely csak 
tovább tűt. zuhog kanyargó utján, tompa moraja 
elkapja a sóhajt s a kedély csengő kaczaját egy
aránt. majd nyugodtabb mederbe ér. sötétzöld lesz 

fájó dobbanását s k* rd* zte öntudatlanul 
habjait, hogy nem tudják e m* rre

vize, virág szegélyzi partját s harmatgyenge dísz
növények nőnek a sziklaoldalon, hol oly csendesen 
hullámzik a viz. hogy meglehetne olvasni a szív 
dobbanását is.

Es az itju egy ideig olvasta vonagló szive 
a Cxrrwa

t ö ? ki nem 
hagyott üzenetet a zokogó pataknál s nem súgta 
meg a rezgő hárs lombjainak. Talán ő is mást 
gondolt, talán az ö szívesem volt igaz ? E kétség 
még jobban fájt neki.

Napok, hetik, hónapok múltak s hasztalan 
kuta tott. Egy év múlva megtudta a valót egv napi- 
laph. »l, melyben a család szomorodott szivvt 1 jelenté 
tel*dhetlen kedves hánya halálát.

Az itju, <zerelme emlékéül, ama kedves 
helyre, hol oly boldog órákat töltöttek, hófehér 
követ helyezett, hasonló alakút a többi szürke 
kövekhez s már **>z fürtjei vannak, de e kedves 
kőhöz évenként most is elzarándokol.

Mi pedig a czclszerii táplálkozást illett, helyén 
találjuk ezt a k ülést annyival inkább szóba hozni, 
ni* rt még or.osi körökben is mai napig ez a 
téves nézet uralkodott, hogy a legjobb táplálékot 
a feli. i ngedn.s anyagok és ezek közt első sorban : 
a hn.< lélék szolgáltatják. Dr. Lihmnn érd* nie az. 
hogv ő volt az első, ki szigorú tudományos alapon 
bebizonyította. miszerint nem n hun. lián m a 
növények vegetabilia* és főleg a z<dd f 'izelei.ek est 
ti ffi/ihit dc>tf •k azok. melv k kell, hogy a táplál
kozás lényeget kép* zzék ; a hús pedig csak mint 
kivét* les cstemege jusson az aszlalra. 1 cnvleg a 
mindennapi tapasztalat is azt bizonyítja, hogv 
növényi táplálkozás mellett, sokkal jobban érzi 
magát az ember, mint kizárólagos, vagy csak 
kiváló húsfogyasztás in* ilett is — és hogy a 
korunkat jellemző és napról napra mindinkább cl- 
harapodz." baj ellen, az idegesség elb n. nincs n 
hathatósabb óv-,.er. a vcg» labilis táplálkozásnál. 
Bizonyítja azt végr* . különösen a kiválóig hvs- 
fogya>ztó, bccfstak imádó Angolország: a legsú
lyosabb köszvények hazája és a spben-nevü. nem 
kevésbbé súlyos id'ghnj, sajátlagos országa.

Vegyes hírek.
N^gy Mihály és Sstrajnyán egye

sítése. Ez a í -g' ii vajmi * k* rdés is kezd már 
a megval*'siilá>- stádiumába jutni, amennyiben 
a két m gye r< 'Z*’r*»l már csak kisebb akadályok 
várnak elintézésre. Ezek az akadályok is mielőbb 
elhárittatnak és hihetőleg már a jövő év első felében 
m* gt«*riénik az * gvesités, mi által különösen Sztraj- 
nváii f»g sokat nyerni. E kérdéssel alkalomadtán 
bővebben is foglalkozunk.

— Alakuló közgyűlés. A „Iiagymihályi 
polgári olvasó-egvesületu f. hó 14-én d* lután tartotta 
al.iku'.o közgyűlését a tagok élénk részvétele mellett. 
A közgyűlést lbinc*ÍH*zkg Ágoston bizottsági elnök 
nyitotta meg. ki is első sorban felolvastatta az 
alapszabály terv z* tét. Ezen terveza'tet a közgyűlés 
igen csekély módosítással elfogadta és kezdetét 
vette a tisztujitás. Elnök lett : Unncsinszkg Ágoston, 
alelnők : litictdmzkg Lajos, jegyző: Adler Béla, 
pénztárnok: liuzag Gusztáv, ügyész: ^ulgorgzkg 
István, háznagy : }\ >dk'nszkg Béla. k*"»nyvtárnok : 
Ch''r<i László, válaszmányi tagok: Bodnár János. 
fisd Vilmos. M-tthiá^z .loz-cf. dr. E* '•zgerényi .b-zsef. 
<zbtde!; .lé.z.sef. Jelenek Gyula, l’riedmait Simon, 
K >1 zo-drg Ibhin. /»’" d ■< István. Ale.rn Mihály, ifj. 
Záln>nzkg Lajos. Htrrzik József. / ’runmer 1 iyörgv. 
Miskorit's< Béla. Póttagok : Gitlirs .l*»zsef. títtjdos 
Antal. Mosttsengik Ede. JizÓHCnek Nándor. — A 
közgyűlés ezután. >filgnv.<zkg István egv* sületi ügyész 
indítványára < lhatározta, hogv az első három évben 
az évi tagdíj hat forint legyen, mivel a felszerelések 
bes'.érzés h'z nagyobb összeg szűks'geltetik. Végűi 
az elti'ik in litványára a közgyűlés nagy lelkesedés
sel és egyhangúlag megválasztotta egyesületi disz- 
elnökké ^trpán Gábort. — A lakás kibérelés és 
egyéb elintézésre váréi ügyek rendezése czéljából 
az egyesület választmánya szombaton ülést tart.

Fostaház. Városunkban a posta és 
távirdahivatal olyan félreeső és távoli helyen van 
elhelyezve, mely egyáltalán nem felel már meg a 
mai kivánalmaknak. Az érdekeltek is igen jól 
tudják ezt és régen foglalkoznak a kérd»*ssel. — 
Mint most értesülünk, a kérdés már megoldatott 
olykép'-n, hogy a kincstár m«’*g is csak megveszi 
a régi zsidóteinplomot és annak helyére egy minden 
tekintetb* n megfelelő és kényelnn s post.sházat 
építtet. - Valóban egészséges gondolat volt ez, 
mert a jelzett helynél alkalmasabbat városinkban 
a posta részére, találni nem lehetett volua. De 
n nicsak a postára nézve lesz előnyös, hanem elő
nyös lesz magára a közönségre is, mert nem kell 
gyalogolni egv félóráig, ha a postára kell menni. 
— \ égre p* *lig az* rt is helyeselhető e kérdés ily 
képeni megoldása, mert az uj postaházzal városunk 
külseje is nagyon sokat fog ny* rni.
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— Egéivségügyi vizsgálat. Kedden <•> 
szerdán károsunkban egészségügyi vizsgálat volt. 
A vizsgálat teljesítésére egy egészségügyi felügyelő 
volt kikühlve. a ki városunkban mindent a lég 
nagyobb rendben talált — még a török utezát is. 
a hol tudvalevőleg létrágyával temették be az át
vonuló sánczot közegészségügyünk dicsőségére.

— Halálozás. Súlyos csapás érte <'zibur 
Bertalan takarékpénztári vezérigazgatót. Atyja ? 
/ ’zibur András, volt vármegyei főmérnök, folyó 
évi november hó 11 én -SS év< s korában meghalt. 
Temetése az egész ne gye intelligeneziájának igen 
nagv részvétele mellett f. hó 13-án ment végbe 
Varaimén. A gyászoló család a következő gyászje
lentést adta ki: „(’zibur Bertalan és neje Ilönseh 
Emma. — < ’zibur Vilim- és nej- Csuha Sarolta. 
Sándor és Erzsi gyermekeivel, — < zibur Emma 
és férje I)r. Hodoly Elek in. kir. honvéd törzsorvos,
— (’zibur László m. kir. honvéd őrnagy és neje 
Pilissy Ida, Andor és Ella gyermekeivel. — (’zibur 
Gizella és férje Naménvi .József. László gyermekével,
— továbbá: G vurcsánszky Mária és férje Bán zy 
István. István. Gyula és Elek _v. rínék*-iv.-l és az 
összes rokonság nevében is mé-lyn niegszomorodott 
szívvel jelentik a legjobb apa. apó>. nagyapa és 
szépapának (András Zemplén várnvuy. bizott
sági tagjának és volt főmérnökének, folyó évi no
vember hó 11 én éjj-li I'. ónkor, éleiének >x-ik 
évében végelgyengülésben történt gyászos elhunytat. 
A boldogultunk hűlt tetemei folyó hó 13-án d. u. 
3 órakor fognak az ág. evang. egyház >zcrtartá>ai 
szerint Varaimén örök nyugalomra tétetni. Varaimé. 
ls‘Hi. november 12 ón. Bék« hamvaira 1“

— Figyelme'''ég. Eigyelin<-zt«-i*jük a 
közönséget arra, hogy ha a po-ián utalványon p< nzt 
kapnak, azt hét nap alatt annál is inkább kiváltsák, 
mert azontúl visszaküldik a fehtdé* czim- re. miáltal 
kárt szenvednek.

A d? zelnl knél. Stepdn Gábornál, 
nagvniihálvi polgári oh .-(>•'• - gyesület díszeim’.kénel, 
f. hó Iáén délelőtt tisztelgett az egyesület meg 
bízásából HüiicsÍHuzky Ágoston, 1 'hir<i László. fluidon 
Ltváu és G’.r/ Vilm-'s tagokból álló küldötti g. A 
diszelníik meghatva felelt a hozza intézett beszédre 
és kijelentette, hogv a megtiszteltetek elfogadja. A 
küldöttség tagjai délben az ünnepelt asztalához 
voltak hivatalosak, délután pedig azokkal együtt be
jött Nagy-Mihályra. hogy a banketten r« >zt v. gyen

Közérdekű füzet Épp most j< 1 nt 
meg és kiadóhivatalunkban 30 kré-rt i postán, bér 
mentve .32 kiért kapható: Ih II ./sJery .Saiiitaivs 
auf dér Millenniums Ausstelung* czimü. kla>siku> 
német nyelven irt. közérdekű tanulmánya, ni- Ivet 
különösen az egészségtan iránt érdeklődőknek a 
légineIegei>ben ajánlunk

A bankett. Azon alkalomból. Iiogv nu g 
alakult a nagymihály i polgári olvasó-egyesület. t. 
hó 15 éu esti a -://// Zoltán n< nd< _ ■. ■ 
rendvztetett, m* Íven a tagok szép számmal v- ttek 
részt. A bankett s órakor kezdődött és a mikor 
Ülepít" Gábor diszelnök Sulyovszky Istvánnal a 
terembe lépett, a zenekar a Kákóczy indulót húzta, 
a jelenvoltak pedig lelkes éljenzésben törtek ki. 
Vacsora közben a felköszöntők sorát ItourimtKky 
Ágoston nyitotta meg, ki éltette az egy* sülét tagjait, 
ulánna Mafhidnz Jéizsef a királyt köszöntötte t- 1. 
Most a diszelnök emelkedett fel és újból is m _ 
köszönte azt a kitüntetést, melyben «»t az cg\e 
sülét az által részesített ■. hogy diszelnökkc valasz 
tóttá, <idl Vilmos fejt- gette, hogy mi czclbol alakúit 
az egy. sülét és annak felv irágzásaért emelt poharat 
Majd ismét .l/oZ/r’-M- állt tel és gyönyörű szavakkal 
köszöntötte fel >h'pdn disz.elnököt. ütépdn (>'d 
\ ilmosra. G<í/ pedig Snlyorgzky Istvánra mondtak 
felköszöntők* t. Üidyrazky István igen szép es 
hosszabb beszédben szintén az egy-nület telvirag 
zásáért és Ro/icsiuszky elnökért ivott. -— A jelen
voltak igen sokáig maradtak együtt és a legvigabb 
hangulatban töltötték az időt. — Külön dicséretet 
érdemel Üz»ghy Zoltán, a ki igen ízletes • tel- kk- 
szolgált a vendégeknek.

— Ragályos beteg. Mindenkiii'k feltűnt, 
hogy városunkban a napokban különböző helyeken 
olvasható volt a ragályos beteg jelzésű piros ezé- 
dula. El nem képzelhette senki, hogy mi indította 
az intézőket a jelzett ezédulák kiragasztására. mert 
hiszen ha az nem történik meg. alig tudja valaki 
városunkban, hogy ragályos betegség is uralkodik. 
Hogy kinek a rendeletére történt a kiragasztás, nem 
tudjuk, de hogy tapintatlanság volt, az bizonyos. 
Mert hiszen felesleges volt a lakosságot elrémiteui 
akkor, a mikor a ezédulákat felragaszthatták volna 
oda. a hova tulajdonképen kellett volna: az udvarra 
nyílé) lakás ajtajára. — \ agy talán ezzel akarták 
bebizonyítani a közegészségügyi felügyelő előtt, 
hogy mennyire óvatosan járnak el az egészségügyi 
intézkedések megtételénél ?

— Templomszenfelős. Mint értesülünk, a 
lazonyi templom felszentelése e hó 21 én megy végbe.

— Kinevezés. Az országos közoktatási 
tanács tagjai közzé. 5 évi időtartamra, vármegyénk 
területéről Jb-ztdi Lajos sárospataki állami tanító 
képezdei igazgató neveztetett ki

Arany-misés plébános. A tokaji rém. 
kath. egyház plébánosa : /*- ry/er (iyula e hó lti-ikán 
tartotta meg arany-miséjét. • mely alkalomból a 
város ünnepi (liszt öltött és fáklyásmenettel tisztelte 
meg a közb< csűlésben álló papot, ki újabban is 
kettős tanú-jelet adta jó >ziv*-n*k, nemes érzületének, 
amidőn az óvodára 1<mmi, a tiizoltóegyletnek pedig 
.‘•'Mi frtot adományo/.-'tt. A város elöljárósága azzal 
fejezte ki tiszteletét, hogy disz polgárai sorába 
emelte a szeretett papot.

Kinevezés. A >. a.-újhelyi m. kir. pénz 
üg\ igazgatóság ./"/•'oZ»x Artúrt, ka—a hámori lakost, 
a nagymihály i kir. adédiis atalhoz díjtalan adóhi
vatali gyakornok-jelöltté nevezte ki.

— Áthelyezés. A vallás é- közoktatásügyi 
m. kir. miníszt* r Kosztika Laura gálszécsi állami 
iskolai tanítónőt a mez-daboiczi állami elemi nép 
iskolához helyezte át.

Jogász-egyleti tánczeetély. A 
sárospataki főiskola joghallgató ifjúsága dece mber 
hó 1 én házias jellegű tánczvigalmat rendez a 
városháza termében.

Kányán nézték meg a kiállítást.' 
Hat hónap alatt összesen 2.92X.O4í> napijegyes 
látogató fordáit meg a kiállításon. Az Jss.». évi 
országos kiállítást össz.sen 1.7<>H.37 en tekintet
ték meg.

CSARNOK.
Az asszony és a gólya.

Kendert áztat egy vén asszony; 
Hozzá nt- gy egy gólya.
Amint kígyó, béka után 
Lépegeti a tóba* 
Eri voltát nem tekintvén. 
Megszólítja szépen : 
„Mit csinál kend, komámasszony 
Ily ezudar időlien ?“

— „De miféle komámasszony?
Hogy szólítasz engem ?
Neiu tudódé, honnan való 
Az én nemzetségi in *?
Éva anyám sem járt soha 
Tóba béka után.
Eltakarod) » ne kívánd, hogy 
Tovább járjon a szám !"

.Sok. igen -"k mindenfélét 
Láttam életemben :
Sz< milve'.os-. esörgo kígyót, 
Habár még min ettem:

llizonv sóié som láttam. 
Örülök, hogy v.daliára 
Ilyenre találtam

Hát vsak ne is haragudjék 
Szi'inih f y» s néllé-m.
Hogy eisö találkozásra
Csak úgy — .per kend’ - ezimzém.

De a mint rá tekintettem,
Mindjárt észrewtttun,
Hogy a kelmed személyében 
Hasonlóra leltem.

Plátó szerint, nem nagy köztünk
A faji külömbség: 
Kél lábú, tollatlan állat 
Kend és semmi egyéb. 
Az én testemet toll fedi, 
Az orrom is hosszabb, 
De kendnek meg a nyelve nagy. 
Ami százszor roszabb.

Mit én a csőrömmel végzek.
Kend azt a nyelvével, 
Melylvel minden szünet nélkül 
Örökké kelepet."

** *
Mindazt, amit itt elmondtam.
Egybe össze véve:
Jó az asszony, csak a nyelve
< ’lyan nagy ne lenne.

Fábián hffán.

Az orvos orvosa.
Elbeszélés.

Irta Varoay Gyula.
V.

— A boérek úgy gyógyították magukat, 
hogy a smilax gyökér levében sárgaföldel forraltak 
meg. a tlieát azután leszűrték és a halántékukat 
bekenték vele, a sárgaföldet a talpukra kötötték, 
a bögrét pedig azon sütősen apró darabokban le- 
nvelde>ték. Ha fid nem fordultak tőle, vérhas állott 
be. utána dugulás, ebből megint vérhas, a mely 
kérőbb ;e_rv . szív . tüdő és bélliártyagyuladásba 
niem át. s ha még ekkor sem veszett bele, elélt 
száz évig is.

— Inkább ezimetes bort forraltak volna a 
semmirekellők s mikor azt kétszer-háromszor meg- 
repetálták. vagdalták volna egymás fejéhez a 
bögréket. Ennek legalább lett volna értelme.

— A beérek methodusánál rövidebb az eszki
móké. Il i kitört rajtuk a kór. két jéglap közé fék 
telik, a tudásokat betapasztják hóval s ott hagyják 
negyvennyoh-z óráig.

S meghal jégben és irtózatos marhaságban? 
Il i megengeded, rágyújtok. Ezt a sok esudabogár 
ideg, n halottat legalább fölfUstölölll.

Az orvos oda sem figyelt, fénylő szemeit a 
földre szj gz.-: várta, mikor hagyja abban a beszédet.

\ lio’t. nlották pedig a feliér hangya levét 
isszák. Ha hétfőn reggel kezdték, szerda estig 
részegek. Szerda estétol vasárnap reggelig úgy 
alszanak, mint a holt. Ekkor, a ki meg nem hall, 
fölkel, templomba megy s hálát ad a fölgyógyu
lásért. Ez is hosszú.

Annál praktikusabb a következő. Ha meg- 
zöldiiltél a hidegtől és peesétviaszpiros lettél a 
forróságtól: jöjj a patikámba, ott áll a sarkon. 
Három h'pesőn fid. három lépést be s ha ,üzleti- 
dologban nem mazom. kérj tőlem tizenkét porczióra 
való khinaport. ha még sem vagy jobban, tizenkét 
porczióra való khinafolyadékot. > ha ez sem segít, 
menj el tizenkét disznótorba, ugyanannyi lakó 
dalomba; s mimán a peesenvés tálból azt nézted, 
melvik a legnagvobli darab, a poharak között, 
melyik a bővebb és reggelig jártad a kopogóst. 
....nj haza, takarjon be a feleséged, vagy az anyád 
dunnával s aludj három napig. Soha sem fog 
bánImii a láz. l’robatum est!

A két lázkuráló ivott Sanyi kis ujjig hajtotta 
föl poharát, inig Gergely az övéből kis ujjnyit 
iveit. Azután újra elővette az irományokat s miután 
a lázgvógyitások legszokottabb módjait előadta 
volna, melyekre Sándor nem késett egy-egy esat- 
tanós viszónkurát ajánlani, aznapi észleleteit alfától 
ómegáig felolvasta.

Mawr az unalom legkisebb jelével sem 
mutatta. hogy a hallott dolgok öt vsak némikép is 
untatnák, sőt jóakaró közbeziimmögése helyeslő 
hozzájárulásáról tanuskodék.

l)e hogyan fogja öt akkor ineggvógvitani — 
ha ugyan nemes szivében ily szándék létezik — ha 
o gvernietegséget jóváhagyja?! Minden helyeslő 
szó csak mélyebbre taszítja őt az örvénybe, mely 
elfogja a beteg embert nyelni -> lenne a Gond
viselés kezében az eszköz, melynek révén talán- 
talán még partra vergődhetne Hétvári.

Es ime! a mentő kéz még nagyobb hul
lámokat zavar.
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Vacsora utál! sakkhoz ültek. Az arab játékot 
mindketten meglehetősen értették; nyugalmasan 
lniztak, egeik sem előzte m g a másikat.

A vendég ma különösen jókedvű volt, melyet 
legkevésbbé rontott a tudat. Imgv Imsz reez. pt. t 
hoztak a patikájába és l.wt palaczkot vittek el. 
areza szokatlanul neki pirosodott, szemei csillogtak.

Az orvos, mintha rósz sejtelmei lennének, 
minden csipetnyi bor után szútlanabb, lehangolóbb 
Iftt. llonoráiziorjait egymás utált veszté- el. A 
biistván és futáron kiéül mindkét lovasa a porondon 
hevert már. mig a gyógyszerésznek alig néhány 
parasztja.

— Kosz gavallér vagy, védelmezd a király
iadat. mhiiljárt elfogom. — szólt a patikus. -

Es a királynét két perez múlva elfogta.
Egy bástya meg egy futár védelmezte még 

a Gergely híési királyát, azokkal is csak úgy 
vergődött. — mattol mondanak mindjárt.

— Gergely, sakk matt leszel azonnal.A király 
nőin togja megadni/érted, a-királyném ?

’ -- Nő lehet. - szólt elgondolkozva Hétvári.
És odébb taszította a királyt.

—- Sakk matt* Hehehe* Most már nem moz
dulhitaf. ' ' t

Az orvos tologatta hol ide, hol oda. Mindegy: 
a mi matt az matt.

— Mégbilincsulte a királyodat a királynéin. 
Így ne járj az életben! Mi férfiak királyok vagyunk, 
a nők királynék. A királyt, a férfiút, az élet sakk 
tábláján töméntelen futár, ló, bástya és paraszt 
védelmezi, nekünk sok a fegyverünk és védögátunk. 
a nőknek kevés van. Téged elbarrikadiroz a sok 
villatngép. kitömött mókusok és majmok > >pi 
rii túsztól részeg kígy ók, némabékák, mixtúrák és 
pikturák. kolera és lázelmélet' k : az asszonyoknak 
szemükben van a fegy vérük : a köny és mosoly . 
Az egyik karikába szorítja a szivedet, hogy elvesz 
a lélegzeted, a másik verőt*-nyes meleggel tölti el 
lelkedet. Mimi a kelt" egy aránt veszedelmes, egy 
alánt boldogító. Egy kor . . .

Mi jutott eszedbe. Sándor? vetette föl a 
megszólított bágyadt fényű szemeit. Miért be 
szólsz te ezekről nekem ? . Az én feleségem a 
magány, családom a mi benne van. mindenségem 
a kézirat csomók, melyek ott fekszenek az asztalon. 
1+a valaki megfosztana telük, meghalnék, mert 
azokban van a lelkem. Minden sorokból én be 
szélek. Moknt fáradva rakosgattam egymásmellé a 
jetiiket, éjjel nappal törtem az eszem-1, véresre 
haraptam az ajkamat, s ha valamit nem találtam, 
inegszurtam a mutató ujjamat, mely Ível az irótollat 
iivomom. s a melyből piros vércsepp buggy ant elő. 
Ej tollat,, fén yeset. ezüstöset ragadtam ekkor elő 
s belemártva a vörös nedvbe, betűt vetettem vele 
a papírra. E kezdőbetű kulcsot adott a kezembe, 
a homályos gondolat, mint a nyugvó nap sugara, 
véres betűkkel ragyogott a fehér lapon. Sok ilyen 
rózsaszínű sor tarkálik olt a feketék közt; ezekbe 
vau szorítva az éh lein. Mikor a karmin sorok el 
fogynak, elfogy az én életem is. — de a tudomány 
diadalát üli. köszönetéi fog ekkor mondani az 
emberiség Hétvári sziliemének, kinek lelke a 
barátságos lapokból fog elömosolyogni. < >tt leszek 
én; örvendezek és nevetek, mert győztem. Ehhez 
pedig nem kell nő ! I\ leségem a magány és 
tudomány. Egye jó feleség ez. Sándor? Egye 
jó?! Egy elbeszélgetünk együtt, még a pók is érti 
nyelvünket. A kaszás állatka, midőn becsteledik. 
leereszkedik a fejem fölé, olvasok az ívből, nielven 
himbálja magát; értek a zümmögésből, mely a 
lég.v röpülcset kiséri. Más in ni értené, de én 
értem. Minek nekem a nő?!

A barna szem feketéje erősen kitágult; 
lelkes beszéíljet. mintha azzal akarná folytatni. 
Azután, nem bírva a fényözöijt, lassan összecsu
kódott. A lélek magába vonult, elzárkózott, mint 
hamu alá az üszög, mely kialvása előtt nagyot és 
fényeset lobban.

— Minek neked a nő?! Hát minek nekem 
a nő ? A alantikor védelmeztem magamat ellenük- 
jben: úgy voltam, mint ma este a te királyod: 
Jépésről-lépésre kellett föladnom a tért, végre eldőlt 
a bástya, fogságba került a futár, elhullottak hű 
parasztjaim, jött a királyné, a feleségem és sakk 
mattot mondott a királynak. — nekem. Nem bírtam 
védekezni, egy felsőbb hatalom, az isteni Gond
viselés hatalma előtt meg kellett hajolnom ; meg 
adtam magamat. S mi lett a vége ? Ma már heten 
ülünk az asztalnál: en. a feleségem, egy korholv 
legényem, és négy szép gyermekem. Az ötödik a 
bölcsőben vitézkedik. Mily gyönyörűség, ha eljő 
a reggel! A tizenkét éves Esztike fölkeres az 
ágyamban: mit álmodtál, papa? — kérdi s baj 
szómat megmarkolva, kétfelé pödri és csókot ad.

\ tíz óve. Ferike is odatart ős a katekizmussal 
,,.,y tele lármázza a fejemet, hogy eszembe jut 
vaktmennvi ttpr-sz. -ntnek a nőve. Aztán azon veszem 
észn magam. hogy a Tiniké a hátamat tapossa 
Hidd el. egv ily taposás után meg a kozmas kávét 
is zamatos mokkának iSz<un. A Kozsika. a ki meg 
nagyon alant szagolja a levegőt. papucsaimat rakns- 
.-a[ja a képemre, inig > bölesőbeh siránkozva 
nyújtogatja felém rózsás kacséit. Nem tudom mi 
baja lehet, de nem merek hozzá nyúlni. Ekkor 
aztán jő az anyjuk; olyan szeretettel néz reálil s 
„Iv gyöngédséggel niontlja : .Kelj föl már te, ven. 
hasadra süt a nap!“ — hogy örömömben össze
vissza csókolom. Kell-e ennél nagyobb boldogság? 
Soha néni bánom meg, hogy az élet eztfra nvo 
moruságos koczkás tábláján sakk tn.-ittot mondott 
nekem a királyné, a feleségem.

Gergelv ‘ némán hallgatta patikus baratja 
szavait. Fejé lehorgasztv a. szemhéjéi zárva való 
nak. Tudta'is ő. mit beszél ez? Lelke a fóliánsokat 
bújta.

— Parancsolnak niég a tekintetes urak bort ? 
— szólt be Péter, bedugva fejet az ajtón.

— Ha már útban van, hozd be. fiam, 
felelt .Sándor.

— Bevégezted nmudókádat? eszmélt 
a doktor.

föl

— Egy pillanatra - kérlek; jó eszmém 
támadt, lejegyzőm.

Az íróasztalhoz ment jt gyzett.
— Kezdjünk egy másik parthict. hosszú az 

éjszaka, kialhatja magát az ember. En úgy sem 
tudok sokat aludni, reggel négykor már, talpon 
vagvok. — mondá Gerg'ly. miden visszatért.

— Mit írtál?
— Reczeptet önmagámnak. Mig te beszéltei, 

én azon törö m a i- jom- t. Mondhatom j<» reczipe. 
Ige hál te rám sem hallgattál?
Ezért megbüntetlek, újra a királynéimnál 

teszlek mattá. Ha az életben nem. e táblán fogjon 
meg a nő.

Az orvos areza elkomorult.
— Elfogadom. j
— A nőt ?

Nem. a parthjrt. 
így unk előbb egyet.

Az orvos éi’iirté poharat.
En húzok előlib, mert te vagy a vesztes.

Eh a figurák ism jl mozogtak hol előre, Imi 
hátra, jobbra balra, kf'zben urak és parasztok 
dőltek ki.

Nem tudom [említettem e már. lmgy a 
testvér húgom, özvegy Kikindai Árpádné, — 
dohánybeválté'tiszt vo| férje Aradon. — nem 
régiben hazaérkezett. •

Semmi közöm Imzzá.
Állandóan nálam fog lakni. 
Tőlem lakhat Kiikutyinban is. 
Két gyermek anyja és nagyon jól tud 

társalogni. Ha hallanádi!
— Síiket vagyok mind a k’t fülemre.

Az már nagy baj, de még nagyobb, hogy 
a futódat elfogtam.

— Nincs meleged?
— Irén a hetvciibarmadiki kolerában. —
— Mit mondasz: kolerában? Meghalt kole

rában.
— Férjhez ment. 

Inkább balt volna meg.
— Sakk.
— Ne erőlködjél, úgy sem nyered meg a 

párthiet.
— A hetvenharmadiki kolerában férjhez ment 

és az idén meghalt gyomorkatarusban.
— Irén?
— Dehogy az Irén! Az ura.

Két térti között még nem láttam házas
ságot kölni ; ez újság előttem.

— Nem úgy értem, hanem hogy kigyógvits.ini. 
Az már más. Vigyázz! Sakk!

— Sakk! Oda a bástyád. Ez az Irén ért a 
gyógy tudományokhoz is. G vermekéit, valahányszor 
b> tegeskedu k. mindig o maga kúrálta ki. ílülés 
ellen tormát szagoltatott. Pain Expellers sel kente 
a lábakat s a pamut harisnyák helyett az ő 
tanárf ára hordott mindenki Hanellt nedves időben. 
A tyúkszem ellen a „MenthyE-nél is csalhatatla 
nabb szert födözött föl. A tyukszemcsek nem rit
kán formális ostrom alatt tartották ajtaját. Meg 
történt, hogy mig o fészkes tyúkszemet operált, 
leégett a babcsuszpájsz, a paciens ilyenkor a vas
tag. et- I árát is letett**, sőt paszuly helyett borjú
sültet is ebédelt.

tíergely, kezeit ölébe nyugtatva, hátredőlt. 
— < >lyan irt is talált főj. nu lytől az eltörött 

kar és láb daganatja két óra alatt lélappad, az iz 
mok meggyöngülnek, s úgy össze lehet rakni a 
fájós részek t. mintha irósvajból volnának. \ an is 
erről vagv köszönő lévaié, a többit elégette. 
Talán húznál már, rajtad a sor.

A doktor ló módra ugratott egy paraszttal.
— Egy kis leány látogatta meg egyszer. 

Nvolcz hónapja rázta a* hidek ; a pénz a öhinapor 
és a leánzka‘fogyott, a máj és lép veszedelmesen 
nőtt. Irén nvolcz nap egymásután beadott neki 
valami saját készítette sárgás folyadékot, s a beteg 
talpra állt. A leánvka ma is él.

— Tehát a hideget is gyógyítja? — nyíltak 
az orvos szemei kerekre.

— Még pedig a.—p.—r. . nélkül
— S a kiről beszélsz, az nő?!
— Egy hisz* m. Szoknyát visel, két gyermek 

anvja, s a neve; Irén.
Derék nő lehet, — csóválta m. g a f jét, 

j— hanem Tamás vagvok benne, hogy • • .
— Meggyógvit az mindenkit, még téged is!
— Eng< ínét is?! Nincs nekem semmi bajom.
— Vannak embt rek, kik a koleránál nagyobb 

bajban szenvednek.
- ( sak nem engem értesz ?

— Húzzál! Sakk! Vigyázz, ne azt. mert 
matt leszesz. Mondtam : nincs pardou ! A királyné 
másodszor mondott mattot. Értetted? Másodszor?!

- Igaz.
Es a doktor elmélázott.

Ha akarod, holnap bemutatom, bizonynyal 
meg fogod szeretni.

— Soha!
— Nem úgy értem. Az eszességét és az or

vosi tudományokban való jártasságát.
Ne hozd el, nem akarok nőt látni, csak 

zavarna. Van már nek* m feleségem . . .
Folyt, köv.

Szerkesztői posta.
Bartus Sándor. E|.< ij*-*. A nyílt számban megjelent 

közö-inényért fogadja ló szi-neííinket és h-gyn minél gyakrab
ban szen nrM-nk. Á tiszt<*let}M!l*lánvt megindítottuk.

Dr Weiszberg Zsigmond Bpest. Ki.sz.inet az . i.l. kes 
fii/.- tek-ő t. Kiváns.-iga szerint mindenben pontosan eljártunk.

Brutus. Az ilunvpi szám mimlenesetn in- g fog jelenni, 
< ik t. s<ók valami sikerült alkalmi közleményt küldeni. Ha 
előbb nem is. de a levelében jelzett alkalomra kimegyünk.

Nyilt-tér.
il.itt közliíttekért nem vállal felelősi

Felelős f
G Á L V I L M O S

ilajdouo* :
L A N D E S M A N B.

ELADÓ
egy teljesen felszerelt Dzirdzon- 
féle méhészet. Bővebbet Fodo- 
rovszky Jenő úrnál Sztrajnyánban.

Bérbe adó
két szobás udvari lakás azonnal 
vagy január 1-étöl. Bővebbet Mar- 
morstein Jenőnél Nagy-Mihályon.

324. sz.

ih»«. v.-ur. Árverési hirdetmény.
Alulírott bir<‘-ági végrehajtó az |KSl. évi L.X. t.-cz. 102. 

értelmében ezennel kiizhirré teszi, hogy a lu inounai kir. 
járasbin-' íg I*'.•»». évi 3121. |"dg. szánni végzései következté
ben lh-. b’l,S,n„n ügyvéd által képviselt 
ktr>xl.fJelNii IiÍUIkiiiI. rísz,-,y.ivtim lluhhi Júttef 
im-zőlaborezi lakos alperes ellen '.»! fit s jár. erejéig fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és (»O<» forint 
<»o krra l'« « -ült szobai bútorok. .•ígyuemüek. liszt, rizs, ezukor. 
••i zet gy irtt’ikádak, hordók, edények, rezet, és készpénz 
követelésből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a liomonnai kir. jbiróaágnnk 70í»<í/lM‘.H> 
számú végzése folytán ■•I fit tőkekövetelés, ennek IM'.HI. évi 
m irczius hó 2'.»-ik napjától járó «•/„ kamatai és eddig Összesen 
G" írt M.*> krb.an biróilag már meg.allap-tntt költse-ek erejéig 
Mező Laborezou végrehajtást szenv<d - lakásán leendő eszköz
lés, r. 1896. évi deo^ember hó 1. r opjanak délelőtti 
111 . órája hatál időül kitüzetik és ahhoz a venni számié- 
ko/.'-k oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok az 1 mm 1. évi LX. t.-cz. 107.és lóin. §-a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek liecaáron alul 
is el fognak adatni.

Kelt llomonnáii. ix’.Hl. évi n*»v. hó l*>. napján.
Tomnry Antal, 

kir. bírósági végrehajt*!.
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VALÓDI CSAKIS

TOKAJ VÁROS CZIMERÉVEL

Cseresnye es megy facsemeték nagymérvbeni eladása.

V A N
UTÁNZOTT „TOKAJI COGNAC.

Ezek ugyan nagyon öcs ók. de ép oy rosszak és így 
legkisebb összeget sem érik meg. — Eme értékte en 
utánzatok könnyen felismerhetők, mert nem az egyedÜi 

és csakis létező

ELSŐ TOKAJI COGNACGYARBÓL
származnak.

TOKAJI COGN AC
AZ ELSŐ TOKUL COGNACGÚRBÓL

: 5oa
árak f 1000

Eladásra szánt készlet: wteresnyéböl 80,000 <67#. incyt/i/bul 50.000 d. b.

Cseresnyefa-csemeék árai; a Kin -jo.i 210 czentimótitr magas hajtással bíró, 
gazdag gyökerű, életerős. I 2 éves csemeték drbja azok erőssége szerint 20 kit d 40 kiig.

Meggyfa-Cüemeték árai; az I 2 3 t éves. gazdag gyökerű. igen szép fejlődési,
életerős csemeték darabja azok erőssége szerint 20 krtól 50 krig.

, 100 drb 40 kros csemete 1 vagv több fajban 38 frt
Napban! A 250 . 40 . . I . . . 36 . ) 100-an-

árak / 1000 - 40 - - 1 . 32 - \ kint
\ 5000 - 40 „ „ l „ „ 30 _ ’

A 4—5 éves, igen erős meggyfa-csemeték loo-a 4* frt. 25<> drb vételénél 45 irt. 5oo drb
vételénél 44 frt.

Igen nagy készlet van a következő cseresnye-fajokbéd : Gertiiersdorti nagy Nagy fekete 
ropogós. Korai májusi cseresnye. Badacsonyi óriá*-'. Ferencz császár ropogósa. Dönnisscii 
sarga ropogósa, liedeltiiigcni óriás. l»r. Entz feketéje. Sclmeider kései ropogósa. (’oburgi 
korai fekete. Gl<>cker riisa. Büttner kései ropogósa. Mezei ropogósa. Rencr* livn ropogósa. 
Ileintze korai cseres nyájé, Korponai fekete ropogós. Műckebergi nagy. Disznódi fűszeres. 
Jaboiilay ropogósa. II dl .leli lierczeguő. Kanizsai fekete, Esperen ropogósa stb. stb. stb.

Igen nagy készlet van a következő meggy-fajokból: Körösi meggy Spanyol meggv . 
Spanyol meggy piros. 1‘ándi meggy. Korai llorteiisia, llortensia királynő. Eugénia, 
\ á tva érő, Oigtiiesi apátnő stb. stb.

A fenti cseresnye és meggy fijokon kivűl adatnak ki korié, alma, Szilva. ŐSZI ■ 
kajszinbaraczk. lasponya birs- és eperfa-ojiványok úgy gazdasági mint törpére 
nevelt 1 2 3 I eves pól lányokban, még pedig gazdag fijv Lisztek mellett. A c-emctek
tisztán komik talajon növekedtek s ezért gazl ig gyök-rzet s biztos főg.im/.áő képességgel 
bírnak, ezen felül hiteles f íjnak. edzett természetűek, egészségesek, hosszú életűek es igen 
olcsók is. Adatik ki fentieken kívül 1 -2 3 4 éves v.idoncz is. körtéből, almából,
douczinb'd. paradicsom-alma. birs. be-zterczei szilva, durám-zi szilva, l'runus Myrobolana. 
S.aint Joulin, kökény, mandula. sárga baraczk. c-eresny-. fekete meggy s aj meggy és eperből, 
melvekuek árai erősség vastagság szerint 1000-kint 5’85 írtról 19'89 írtra emelkednek.

gyümölcsfa-iskola ma már 1 l<» h*dd 
i_i tcried'imü. Van benne l.liMt.iHMt

igy az mi m ír. mint tisztán gyümölcsfa-iskola a 
___ ________ ______ dső helyen áll. Egyébként is nagyot 
haladt az Unghváry Láazló-féle czeg egy év alatt azáltal, hogy a telepet száraz 
időre való számítással artézi kuttal látta el ; nemkülönben a sok eső. illetve csapadékos 
időre val» számítással vízlevezető árkokat létesít. < Ezen muukál ltok tavaszig mind Ixfejez- 
tetm k . Kiültet ez év őszéu és a következő év tavaszán ItHMl drl- any if.it. Tényleg 
megkezdte a diszbolrrok és díszfák, valamint a rőzsateiiyé-ztést is. Boldogult Bereczkí 
Mátén&k u,rv a mező kovácsházi, valamint kutiágotai kísérleti telepe a c/.ég tulajdonába 
ment át. A ezég mint életképes vállalat Kecskeméten is létesít egy nagyobb szabású. 
44V holdas gyümölcsfa iskolát. Stb.. síb.

!! Tessék árjegyzéket kérni !!

Az UNGHVÁRY LÁSZLÓ féle czeglédi
nemes és 15,00.001) v.idoucz csemete 
föld kerekségén tilálhat* ilynemű telejn-k közt az 
haladt az Unghváry La«2.10-fcle czeg
• v * . • * __ .1 1. Z.. — I I. m t |. | '

Bérbeadás.

birtok,
A sáros-remetei (Ungin.) 

mintegy 13(10 hold 
évi január hó 1-től

V

kezdve bérbeadandó
Értekezhetni lehet ez ügy

ben N.-Mihályon Snlyovszky 
István innál.

TOKAJBAN,
a mely 1893 -1894. évben, mint hiteles közjegyzői ok

irat bizonyítja

725,130 liter bort dolgozott fel.
Fenti eredeti Tokaji Cognac kapható: minden nagyobb 

fűszer- és csemege-kereskedésben és gyógyszertárakban.

A budapesti „NÁDOR** gyógyszertár
nélkülozhetlen gyógyszerei.

Köhögésnél, rekedtségnél, elnválkásodásnál, a torok és légzési 
szervek minden bajainál:

Szalmiak szeletkék Ziliz szeletkék
1 doboz 10 kr. 1 doboz 10 kr.

Egger codein mellpastiilái
1 doboz 25 kr és 50 kr.

melv számos érmekkel lett kitüntetve.

Mindenféle "voinorbajoknál ajánlatos:
Egger szódapastillái

1 doboz kr.

Enyhe vértisztitó és gvomorerősitő hatásúnak elismert felülmúl
hatatlan szel* székrekedéseknél:

Egger Cascara Sagrada Pastillái
1 doboz 3< > kr.

Felülmúl minden ez ideig használatban álló csukajmáj olaj ké- 
szitménveket, szagtalan kellemes izii, könnyű emészthetíwegü kitűnő 
táp és gyógyerejü az

Egger-féle Csukamáj Emusio
próbaüveg 35 kr, egy üveg 70 kr.

Az arezbör iidességónek előmozdítására és fenn tartására teljesen 
ártatlan anyagokból előállítóit, májfoltok, szeplő s az arezbör minden 
nemii kitörései ellen legsikeresebben használható az

Egger Párisi Créme 
próbatégely 50 kr, egy tégely 1 frt.

Nélkülözhetetlen szel- dohányzóknak, n szájnak igen jó izt és a 
leheletnek fölöttébb kellemes szagot kölcsönöz az

Egger Roya Cachau
próba boríték 15 kr, 10 boríték 1 frt.

Kaphatók minden gyógyszertárban. Nagy Mihályon: Tolvay 
Imt-e gyógyszertárában, valamint Egger A. fiai „Nádor* gyógy 
szertárában Budapest, vitézi körút ". sz.  [
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4- [.yirnai J\ii<lor 

a ..K o s“-hoz czimzett szállodája
Sztáray gróf kastélya átellenében 

IíTag:5r-lv<£iliá,13roxi.
.Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisitatlan. az 
ls'.i.;. évi XXXIII. törvéiiyozikk értelmében közeit 

asztali és csemegeborait 
ntezai kimérésben mérsékelt árban.

Az orron urak b. ftyyeliuébe !

Kitűnő ininőső^ii asztali bor 1 liter 42.
n • * . 54.

. <10.
l’e.-Zt léle Vitait ti yytintjy „ l.Ott
llegvaljai szamorodni , 1.20.

. 1.50.
XSlt-iki „ gyógybor , 20t t.

Tokaji assza gyógybor 1 liter 3.00.
_ ' . , 4.00

legf. . " . 5.00
Ménesi veres ásszá . 2.50
Kitűnő ó szilvórium . 1.10
Szyrmiai régi . 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez 

ségileg olesóbbak.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tndomá 
sára hozni, hogy üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható
Ebéd, raenora, hidra <*• meley éte
lek a nap niinileu makában étlap nze- 

rillfi renden tírok mellett kaphatók.
Az utazó közönség szives figyelmébe ajánlom 

újonnan renovált vendégszobáimat. 
— Táytift intÓUák f:M kofKinzitul,. —

Naptárak 1897. évre
magyar, német és tót nyelvben gazdag választékban kaphatók

Landesman B. könyvkereskedésében N.Mihályon
Ugyanott kaplxató :

ORIGINAL CREAM LA11) MARGÓT NOTE PAPER
1 25 le-vélpa.pir és 25 "beriék igen csinos d.o’bcz’ba.n cssűs 4 5 kr. 1 L)
| 50 levélpapír és 50 Toorték igen csinos d-oloozToan o s oiiz Q 5 kr. | ( ’

Újdonságok díszdobozokban :

Papier Nannoaei, Le di.r-haitiétne Siéele, Oriyinal Qaeen Alid Note Paper, Cloa'un, Ladybird 
Note Paper. Porté Itouhear, Crotptin de Paanayen, ('ijelamen. I ioletten, Flieder, Mahnainon, 
Hoarboa, Hhjh-Lifc, Tonkinfj Note Paper, Oriyinai Jrortj Prineenn Pa per, Papier Dataanré 

Cár re, ntb. ntb.

Újdonság! Újdonság ’ Újdonság ! Újdonság !

Varázsfestészet. » Zaubermalerei.
Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.


