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Márczius 15.
Minden magyarnak sebesebben dobog 

szive e napon. Hiszen e nap emlékéhez 
fűződik minden, a mi szent előttünk : közel
múlt történelműnknek csodás alakjai, kiket 
imádatszerű kegyelettel veszünk körül, nem
zetiségünk feltámadása, a szabad sajtó és a 
mi lelkesedésünk közé édesen fájó érzést 
vegyit — szabadságharczunk emlékezete!

Nem tudom, melyik volt szebb, dicsőbb, 
magasztosabb. nagyobb? azé a ki:

nMi«l<»n magát ez mar nem tu<lá szeretni 
O megszerette pusztuló táját-,

vagy az. a ki nemes önérzettel védelmezte 
a szólásszabadság magasztos ekeit; vagy 
az, a ki merészen előretörve fennen lobog
tatta a reformok zászlaját, a mely alatt ki
vívták a szabadságot, egyenlőséget és test
vériséget; vagy az. a ki Tyrtaeuskéut 
lanttal kezében lelkesített a csatára.

<>h, nagyok voltak ük mindannyian! 
Nálunk csak hajnallott még, midőn másutt 
a nap már ragyogott és ők belekitiltva a 
sötétségbe, meghozták a polgárosodás napját 
a magvar égre 
lángra gyújtók 
érzést s egv a 
mozgalom, egy kegyetlen harez után ki
vívták a sajtószabadságot, 
örök dicsőségét.

A szabadsajtót. csak ti 
merve, tudjuk becsülni: a 
börtönben a test, úgy sinvlik 
vert gondolat. A férfin nem mondhatja meg 
meggyőződését, a hazafi nem adhat hangot 

is. Nagy tetteik által uj 
a tnár-már kialvó nemzeti 
legalsó rétegeket is átható
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rab sajtót is- 
mint sinvlik 
a bilincsekbe

panaszának. sérelmeinek, néma keservvel 
kell néznie hazája pusztulását!

1 eltamad e napon dicső szabadság- 
harczunk emléke is, sokat zaklatott nem
zetünk nem nyugodhatott habárain! Az 
absolntizmiis megirigyelte szén diadalán. A 
nemzet emberfölötti módon védte magát, de 
hasztalan! \ égre legszentebb jogai védel
meié fegyverhez nvult es egv évig tartó 
szabadságharez után, megmentette becsületét.

Szabadságharczunk leveretett. Zsar
nokunk tehetetlensége érzetében egv nálá
nál meg nagyobb zsarnok trónja zsámolyá
hoz omolt, segélyért k<:nv örgött. hogv ki
vívhassa igaztalan ügyét A durva erő meg
törte végre a maroknyi magvart s nem 
lehetett egyebet tenni, mint meghalni a 
hazáért, es bátran leptek dicső vértanúink 
a bitó alá!

Költők fantáziája, ha szárnyaival eget 
verdesne is. nem tudna kigondolni brutá- 
lisabb tettet, mint a minőt llaynau akkor 
kieszelt! Mintha a pokol valamennyi ördöge 
dugta volna össze fejét, hogv Aradot reánk 
irtóztató emlékűvé tegye, olyanná, melytől 
a késő unokák ereiben is megfagyjon a 
vér. ha borzalmait hallják!

Sikerült, fényesen sikerült! Kicsöségünk 
fényes napjai vérbe borultak, átvették 
szerepüket a porkolábok, a hóhérok! A 
gyáva, ki önerejéből egv talpalattnvi földön 
se tudott győzni, a más által lábaihoz 
vetett áldozaton tölté ki vad buszúját. olyan 
gyáván, nemtelenül, hogy eliez a históriá
ban példa nincs. Igen a lesújtott, de idegen 
segítséggel lábra állított győzőnek sikerült

Aradot a magyarok (iolgothájává avatni! 
Európa kőszive is megdöbbent elleneink 
esztelen tettén! .

A balga, azt hitte. hogv*-«A^a  nemzet 
feledni fogja ezredéves múltját és állami 
létre többé nem gondol, de csakhamar észre- 

milv botor, mily Ilin volt 
a halott, a kit Aradon el- 

többször temethette el azóta

tért, belátta, 
törekvése. Az 
temetve vélt, 
ót magát, de nem tette.

Még gyászolni sem engedte félisteneinket, 
de emléküknek szivében cdtárt emelt minden 
magyar és a vérig sértett, porig alázott 
nemzetet felemelte újra a magvarok Istene.

Mert örök törvény marad, lmgv hatás 
ellenhatást szül, lealázni, megtörni akartak 
bennünket, de nem sikerült.

A lavina kitört és forrongott, a nemzet 
tudatára ébredt és ki volt adva a jelszó: 
élni vagy halni.

Tavasz lett, de nekünk szebben virult 
mint máskoron, mert nem csak a természet 
ocsúdott fel nyomasztó álmaiból: sötét és 
rémes éjszaka után egy egész nemzet nyitá 
fel szemeit. Nemcsak a természet bilincsei 
hullottak le: porba hullottak a rabigák egy 
egész nemzet testéről. Nemcsak a madár 
éneke szállt ég fele, nemcsak a mező öltött 
magára ünnepi köntöst: hála ima rebbent 
fel milliók ujjongó ajkáról. Mert a magvar 
jobbágy. a bibliai Lázárnak ez a képmása, 
szolgai sorsából felemelkedett egv sorba, 
a gazdagok és nemesekkel az emberi és 
honpolgári jogok kiterjesztettek Szent István 
birodalmának minden lakóira, nem válogatva 
nemzetiség- és hitvallásban: a honfentartás
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Borús láthatárról elvonul a felley 
Százados békáit rázza le a nemzet.
Honfi köny felszárad, eloszlik a bánat, 
Pest város utczáin öröm-zsivaj támad.

Ige és gondolat szabaddá lesz újra. 
Idegen sem kérdi, egész világ tudja 
Forradalom ez már, csak még keres Inja — 
Talpra áll a magyar, ha a haza bírja!

Nincsen ma idegen, nincsen ma ellenség. 
Mind csupa jóbarát, csupa édes testvér, 
Hang, elvek, születés már ma minden vészre, 
Testvérekké fűzött a közös vágy s eszme.

„.4 gondolat tiltva, szabad szóért borion. 
S igában a jobbágy (szabaddá lesz rögtön) 
Sajtót nyesegeti osztrák czeruzája 
Piros-fehér-zöldből lesz fekete-sárga '

Zsarnokunk a német, s éir Metternich herczeg. 
Magyarok, testvérek, ne várjunk egy perezvb 
Ur, nem ur, ki magyar, sorompóba lepett.'" 
— Jókai. Petőfi buzdítják a népet.

Ifjak mind a ketten, s gazdagok erényben. 
Telve honfi tűzzel és lelkesedéssel. 

llgek szózatául magyar hogy ne állna? 
S indul az ifjúság, a nép meg utána.

Tártnak egyenest a .. Hatvani- utczának, 
Nyílik minden ablak s ..Kljén .'"-tkiabálnak. 
.4: ifjak „I.anderer" nyomdájába hatnak: 
Semmi ellentállás, nyomni a mit hagynak!

Sajtó becsületén dehogy hagynak foltot : 
Ki is szedik nyomban /? pontot-. 
Kereket forgatnak (valamennyi edzett) 
így nyomtatják ők ki: ..Mit kivan a nemzet."

Aztán sor kerül egy lelkesítő dalra.
Nem más. Petőfinek a .. Talpra magyar"-ja. 
Mely vele fog élni a magyar nép ajkán: 
— Kardjával véré ki lelkesítő lantján '.

Maga elszorulja és a tömeg buzdul. 
Hóra ó szólítja, mind utána zúdúl: 
„Börtönben egy honfi, szabad eszmék foglya. 
Kajla, ki lesz első, ki lánezát leoldja?-

S hogy a szabadságiul ne maradjon szégyen 
„Vizi-kaszárnyáuak- ront a nép keményen. 
Löki be a: ajtót, nem kutatva nyitját,
S diadalmenettel viszik Táncsics Miskát' 

fdr. örömriralgás hatja át a várost.
.4 felséges császár mit szól erre már most' - 

Ott 11 történelem, hűséggel illeg irta 
K napon a mmzet jogait kivívta.

Lapunk mai szama 6 oldal.

Része volt utána öldöklő csatákba' 
Kossuth Lajos vezér lángoló szavára 
Tűzbe ment a honvéd, s ontó szive vérét! 
Apa s fiú egyként ősi nemzetéért'

...Tudjuk uuir a régét, mintggőzöttazármány, 
S maradtunk rabságban, nyomorultul árván. 
Negyedszázadig volt még a magyar árra.

Szil ünk oly sajogva gondol vissza rája...

Lvymuyasb dicsői a szabadságharcznak 
Nyugodva, a hazán lelkűkkel virrasztónk, 
S a magyar, mint régen, most is vigad sírva : 
Sok szomorú emlék vau szírébe írva.

** *

Magyarom, ha elmégy az aradi dombnál. 
Nézz a 1 íiilgiitluira s buzgó imát mondjál 
Tizenhárom kereszt állott egykor benne.... 
— Nem tehet bitófa az a magyar szembe’!

Csánzár Jóxne/',

k legrégibb magyar jóslat.
Történelmi monils.

Mint mikor a kilőtt ágyúgolyó mindent tör 
ve, zúzva halad kijelölt utján s még akkor is 
romboló, a midőn látszólag erőtlenül hull a földre : 
épen igy a beköltöző magyarság folytonos bar 
ezokat viva, törtetett előre azon a véres sövényen, 
a mely Ázsiától Attila örökségéig vezetett s a nem
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éa honvédelem. az adófizetés vs fegyver
viselés levétetett a misera pléh*  vállaind 
és közös kötelességül osztatott fel a haza 
minden lakójára: s a jogegyenl<»seg által 
a magyar nép millióiból magyar nemzet 
alakult s ezzel meg volt vetve az uj 
Magyartn-szág alapja.

A tetszhalott, a leányzó, az alvó eszme 
felkelt sírjából s a szabadelvű szellem nem
zetünk minden intézményében diadalát ülte.

Es ma, nemzeti önérzetünk büszke 
jelenében, egv perezre sem szabad elfelednünk 
a múltat, inelven jelenünk épült, s melynek 
a jelen virágzását köszönhetjük.

Méltán ünnepeljük e napot, melyhez 
ennyi emlék csatol: s inig Árpiid vcre 
magvar érzés, e nap mindaddig ünnep lesz.

Tanítson bennünket márczius l.»-ike 
lii.zaszereletre! Minden magyarnak újjá kell 
születnie e napon! A régi magyar veret 
ontotta, meghalt a honért, szolgáljuk mi 
élve a hazát.

Erre tanítson bennünket Márczius Idusa. 
Szeressük ugv a hazát. mint azok szerettek, 
kik reánk hagyták márczius Iáikét: az o 
nagy szellemeik lebegjenek előttünk, vezessek 
érzésünket, gondolatainkat

Szerencsés ez a nemzet. mel\ a jelen 
bajai közt vigasztalást kereshet dicső múlt
jában, mert a múlt a jövőnek záloga!

lligvjük. hogy jöjjön bár észak vihara, 
szabadságunkat meg fogjuk védeni, kezeinkre 
bilincset rakni többé nem engedünk, szel
lemünket megbénítani nem hagyjuk! Higv- 
jiik. hogy szebb jövő vár reánk, nézzünk 
büszkén eléje a második inilieniumnak. mert 
„Magyarország még nem volt. Magyarország 
csak lesz- és mert csak sast nemzetiek a 
sasok és nem szül gyáva nyalat Nuhia 
párdueza!

Reményűvé váljon az emlékezet.
/>r. Kállai Jőzmci'.

A p r ó b a k ö v e z é s ellen a hik<»s>ág 
egy része erős nkezióra készül. Azt mondják, 
hogy ha ilyen kis városka, mint N.-my Mihály, 
olyan nagyszabású, de mindenesetre feltétlenül 
szükséges munkálat létrehozását tervezi, a próba 
kövezést nem ott kell eszközölni, a hol legkisebb 
a közlekedés és a hol most is legjobb, legszi
lárdabb a talaj, hanem igenis ott, a hol legtöbben 

zet. mely a honszerzé.*ben  annvi vért pazarolt, m in 
nyugodott meg. hanem ámbár kisebb mértékben 
— ezután is szüntelen csatározott. tiai bekalandoz
ták • gész Európát s harczibátorságuk által rettegetté 
tették a magyar nevet.

(>h hányszor és hányszor elolvastuk már a hí
res. zsákmányoló hadjáratokat s mindig mennyi cso
dálattal emlékeztünk m bátor seregi k derék vezéreire, 
kik előtt remegve hajtotta meg sok királv büszke 
fejét.

Midőn még gyermekkorunkban gv< nge karok 
kai forgattuk a vén história lapjait, ugyan tm lVi
kiinknek mm volt egyik vagy másik vezér kedvo 
ideálja? A higgadtabb természetű: Bulcsúi cink 
gette, kinek keresztapja Konstatin. a bvzanti cső 
szár volt, a harcziasabb : Bolondért rajongott, ki 
héttollu buzogányával bezúzta Byzanc izmos érez 
kapuját.

A külföldi krónikások a magyaroktól való fé 
lelmükben vérengző vadaknak mondják őket; ez 
azonban m in egyéb a rettegésszülte túlzásnál, mert 
őseink, ha csak vad ellenállásra nem találtak, 
sohasem voltak szigorúak a legyőzőnek iránt ; 
bizunyitja ezt Ekkehard azon korbeli író, ki 
körülbelül igy ir: .Midőn megtudtuk, bogi a 
magyarok S Oallrn felé jönnek, a templomi 
kincseket magunkhoz véve, mindnyájan elhagytuk 
a kolostort testvéren kívül, ki önként
otthon maradt. Visszajövet azt hittük, hogy mindent 
elpusztítva találunk . a ónban nagyon tévedtünk, 
mert az ellenkezőkről kellett meggyőződnünk, a*  
pogányok ugyanis a boron kiviil s.'mmi másban 
kárt nem tett, k Kóló t. stvér elmondotta, hogy 
miután jól ki boroztak, dalra gyújtottak, majd 
tánezra kerekedtek, a melybe őt is belevonták, 
ezután a ♦iatalabbak közül kettő fölmászott a lem 
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közlekednek és legrosszabb a talaj, mint pl. a 
gyógyszertár vagy a zsinagóga előtt. Szerintük a 
város által kijelölt helyen nincs semmi értelme a 
probakovezésnek. im rt ott. ha még olyan rossz 
lesz is az. jónak fog biz .nyúlni. Az ellen is erősen 
tiltakoznak, hogy minden árlejtés nélkül az ujheh i 
bányából történjék a kövezés, mert végre is itt 
annak az ajánlattevőnek kell ajánlatát figyelembe 
venni, a ki legjobb és legolcsóbb, nem verseny 
kizárása mellett egy emberre bízni e nagyszabású 
munkálatot. — A mint sikerült megtudnunk, ez 
iig\ ben közeli bb depuiáczio szándékozik jelentkezni 
először az alispánnál, azután pedig a közlekedési 
miniszternél. — Természetesen nem lehet kifogása 
senkinek az ellen, ha véleményét nyilvánítja és 
szándékát meg akarja valósítani: de csak az eset
ben lehet és szabad ezt sz<» nélkül tűrni, ha 
tapasztalható, hogy az illető, vagy illetők mindenütt 
megteszik azt. a mit meg kell tenniük. Itt azon 
bán ez in ni áll. mert azok, a kik most harezra 
készülnek a kövezés ellen, már is hibát követtek 
el. mert a képviselőtestületi gyűlésen elfogadták 
a városi tanács javaslatát, most pedig ellene van 
nak. Hál az ilyen _képviselő- urak miért mennek 
a gyűlésre, csak azért. hogy fejbólinto Bálintok 
legyenek, hiszen nem kell attól félni, hogy ott a 
főbíró vagy más \ alaki leharapja az orrukat, 
hanem megmondhat jak nyíltan azt. a mit akarnak 
és legyenek róla ine^uvozodve. hogy ha olyan 
javaslattal állnak elő. mely megszívlelendő és jobb
nak bizonyul, mint a tanácsi javaslat, el is fogad
ják azt. ( sak kicsiny*  skedni és vakondok munkát 
nem szabad végezni, mert az nem méltó tisztes
séges emberhez.

Szabadság. Egyenlőség, 
Testvériség!

1*4 S. márczius 15-én az egész hazában a 
levegő egy hódító mámoros illattal volt telítve, 
melytől kellemesen m*  gittasodva. a nép egymás 
nyakába borulva sirt örömében, lelkében volt az 
örömnek ekkénti kifejezése.

A boldogság mámorában virágzó kellemes 
illatot terjes,'.tették a fővárosból érkező lélekemelő 
hírek, melyi k mindennap újabban és újabban ér 
kezvén: a >/,ol».ii y. g<» m in kellett senkinek, 
kivágy ott mind*  nki a szabadba a közterekre. a 
közhelyekre s ott egymást csókolva ölelgették.

Azt a lelkesedést, a mi akkor volt, leírni 
nem lehet, nincs szó. a mely azt kimondani, nincs 
toll, a nnly azt híven leírni képes lehetne; látni 
kelőit azt az örömriadalt. a mely az .Éljen a 
Szabadság, I - _ rcstvéri»ég“ felkiáltást
követte.

Igen, nn rt ütött a megváltás órája, felderült 
az óhajtva várt szabadság hajnala azon népre, mely 
sajat vállaival emelte a kiváltságos osztály szűz 
válla mellett, azon terheket, melyek a tőldesur kül 
földi pazar költekezéseire. a haza védelmére, a 
rend feutartására szükségesek voltak ; nem is tudta 

ploni gombjára, hogy levegye onnan az aranyos 
szélkakast. “

\ égül Ekkehard meg, mliti. hogy a jókedvű 
Kóló a vis>zátérok aggódó kérdéseire igy felelt: 
.Sohasem volt még olyan pompás dolgom, mint a 
magyarok közütt!-

A kalandoz." magyaroknak még egvéb mu
latságos tetteit is feleniiitln’tnénk. deaczimre szo
rítkozva. m< njünk most Lech mezejére, hol 20 
ezer magyar harezos teste borítja be a csatateret. 
A gy<»zt» s nemeit k lánczokba verve viszik Lehel 
vezért, ki egyetlen pillantásra sem méltatja vér 
szomjas őreit. < h vendve veszik körül a gyáva 
nyulak a tehetetlen oroszlánt, kinek fájdalom tölti 
ei keblet, miliőn látja, hogv épen azok kezébe 
esett, kiket o s katonái oly gyakran megsza
lasztották.

< Hí, ha- csak a lánczok egy kis időre a 
kardot pótolhatnák, akkor inkább kívánnának a 
vitéz nemetek "/árnyakat, hogv gyorsan eltűnje
nek. mint a világ minden kincsét.

Na, te legyőzhetetlen vezér, -- kiált 
gúnyosan a császár az eléje vezetett Lehelre, 
mint érzed magad, melyik tán akarod rabló éltedet 
befejezni ?

Lehel n<*m  válaszolt semmit, vsak sötét 
"Zeniéit szuróan a császárra vetette; az borzadva 
ugrott főj trónjáról s ugv r« illegett, mint a gyermek 
az oroszlán kalitka előtt. Majd lekiizdi borzadályát, 
gúnyra fordítja a dolgot > büszkén folytatja : 

ií.diom. hogy a csatában mindenütt engem 
kerestél? íme. most i»t vagyok, (alán valami 
kérni valód van ?

— Ott én akartam neked adni valamit, — 
féld kemény hangon a vezér most rajtad a 
sor. add nekem még egyszer ide kürtömet, hogy 
u t u Ij ara be lei u j ha ssa k. 

miként adjon kifejezést a feletti örömének, hogy 
o is az emberek sorába emeltetett, a teherviselő 
seklől megszabadult, ha nem egészen is. de meg
osztatott az azokkal, kik őt < ddig i lsajátitható, 
<|<dgozó baromnak tekintették s mini ilyet, nem
csak lenézték, hamm terheit saját önkényükből 
még szaporítani, nyomorúságos helyzetét még sa
nyarúbbá tenni igyekeztek. Mert :

a jobbágynak nein volt sémin ije se, minden 
darab fold kincstári, papi vagy nemesibirtok volt, 
ezek használták ki a nép erejét és munkáját, sőt 
volt idő. mikor a jobbágy a földnek aiivnyira tar 
tozéka. kiegészítő n'sze volt, hogy még költözködni 
sem volt szabad más helyre; a földet, házat, szőllót, 
stbit használhatta, de tartozott a fiildesurnak szol 
gálát. •kát teljesíteni, fizetni; és pedig

minden jobbágy, ki tulajdon házzal birt, 
esztendőnként l>é-r fejében tartozott az uraságnak 
egv forintot, a földdel biró jobbágy egy egész te
lektől 3 forintot ;

a földnek minden terméséből, gabona, kerti 
vct« mény ek, gyümölcs, bor, len, kender, krumpli 
Ih'iI egv tizedet természetben kiadni és beszállítani ;

méhrajokból, bárányokból, apró majorságból, 
tojásból, borjukból, mézből természetben részt 
adni.

Szolgálatot teljesitttt minden egész telkit 
jobbágy hetenként egy és igy egész éven át 52 
napi igás vagy kézi, annyi gyalogmunkát tartozott 
szolgálni, a házas zsellérek évenként 18, a házatlan 
zsellérek 12 napi kézimunkát teljesítettek.

Ezctikivül vadászathoz télen minden telek 
után, molylyel 8 zsellér vétetett egyenlőnek, 3 napot 
tartozott szolgálni; a földesül*  erdejében vágott 
ölfát a kijelölt helyre behordani, összerakni, a 
réten a nádját levágni, behordani és összerakni.

Ezen lerheknél azonban sértőbb volt az a 
lcalázott helyzet, melyben a nép szenvedett. Fo
galma sincs arról a mai nemzedéknek, hogy ezen 
adózások, szolgálmányok teljesítésénél, behajtásánál, 
mily zaklatásoknak, visszaéléseknek volta nép ki 
léve az uradalmi tisztviselők és szolgák által ; 
nagyobb tekintélye volt akkor egy urasági hajdú 
nak s inkább igyekezett kedvében járni mindenki, 
mint most a főszolgabírónak.

A nemes ember nem fizetett, ik m szolgált sem
mit, urnák tartotta magát, ha bocskorban vagy me 
zitláb járt is. a jobbágy pedig paraszt volt, ha 
csizmát viselt is. és jaj volt neki, ha a nemes em 
berre görbe szemmel mert nézni, járta a mogyorófa 
páleza és a deres. A községházát arról ösmerhette 
meg a vi<|<’ki utas, hogy a deres a ház előtt az 
utczán állott minden községben, de erre nemes em 
bort nem volt szabad ráfektetni, ez csak a paraszté 
voh. A nagyobb bűnösök elítélésénél minden évi 
börtön büntetéssel 1<H» botiités is járt s ezt évne- 
gyedcnkenl kapták ki az elitéltek 25 ös részletek 
bon. Sokszor láttam, hogy fizették őket az uradalmi 
kastély udvarán. A kisebb vétkeseket a biró, vagy 
az uradalmi tiszt huzattá le és veretett rá sokszor 
olvasatlanul 12 25 pálczaíitést. és ezt nyugtázni
is kellett akként, hogy a végrehajtató tisztviselő 
előtt lehajolva, meg kellett köszönni a szives ki 
elégittetést.

Katonának csak a paraszt fiukat vitték el, 
az urak és nemesek katonát nem adtak, a csatákban 
e szerint a paraszt fiuk hullottak el. (’soda, hogy 
volt bennük lelkesedés csatába menni, holott nekik 
semmi veszteni, semmi védelmezni valójuk nem

Ezt megkapod.’ — mond a császár s 
tüstént átallja Lehelnek a harczi kürtjét.

Néma csend támad most, minden szem a 
vezérre van irányozva, ki először magasra emeli 
drága kincsét s csak azután fuj bele.

Halk, siralmas hangok, milyen a távoli 
tenger komor morgása, zengeib znek az üde lég
ben; annyi fájdalom, annyi bánat ömlik azokon 
át. hogv érző kebel nem maradhat megindulás 
nélkül. .

A mélabus melódia lassúnk int erős, harczi 
dallamba megy ál; reszket a levegő s a messze 
Iwo erdő többszörösen visszhangozza a tábori 
riadót. A véres csatamezén föl-fölemelkedik egv egy 
haldokló s kezét sebére nyomva, kutatólag hordozza 
körül zavart szemét, — majd mintha fájdalmát 
felejtem', édesen visszadoi a kemény fekhelyre s 
vértelen ajkai remegve lebegik: „Ez Lehel... 
győztünk !u

A harczias dallam ismét halk, fájdalomba 
csap át s nemsokára fülemile lágysággal elhangzik 
a pu szta iirlien.

Mindiiiki ihlettsvggel bámulja a magyar 
< •rplieust. ki harczi l.iirtjével a vad ellenséget is 
báránj n.vá változtatja. ( Vak a császár gonosz szive 
m in indul meg. irigyli a magyar tudománvál; 
szeretné, ha évéi közül valaki legyőzné, azért' fel 
szólította a tál,nr trombitását, egy óriási eseliet, 
hogy vegye el Leheltől a kürtöt.

Xe fáradj, nmnd neki kiesiiivlöleg Lehel 
e kiirt nem fog soha a ti kezetekben ntog- 

szol.alni, századokig néma lesz s ha majdan hall 
gokat csal ki belőle valaki, akkor boldog lesz a 
sokat szenvedő magyar nemzet, megsokasodnak s 
a keblükben élő egy rózsás jövő vérmes rémé 
uyeik befognak teljesedni I 
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3volt, Bein vagyonuk, sem becsületük. Natrvm, n 

szájukba illett az Aesopua szamarának mond', , 
melyet mikor gazdája sebesebb menésr,- ösztönzik 
azzal, hogy siessünk, mert utói ér azellens.- 
felelte vissza: miért siessek, az sem tesz én 'rám 
két nyerget.

A paraszt semmiféle tisztviselői állásra néni 
volt alkalmazható, azok választásánál szavazati jó m 
sem volt, az a pár százezer nemes emlo-r iga. ' au , 
az ország Itt millió lakosságát, a ki s, m P,:, 
sem erővel a közterhekhez hozzá nem járult \ fel’ 
sobb osztály azt tartotta, hogy az ember a bárónál 
kezdődik, a többi nem számit.

Látva a nép a felette gyakorolt törhetetlen 
gyámságot, rágondolva arra, Iiogv urai előtt mi 
ként kell görnyedeznte, meggondolva. Iiogv a lön 
álló intézmények mellett az emberek legíiagvobb 
tömegének állapota rabságnál nem egvébb. ?j.dj, 
sodásának mély érzetétől indíttatva, óhajtva, só
várogva várta a felmentés, a szabadulás 'óráját s 
midőn ez 1848. márezius 15-én megérkezett s'mee. 
hozta számára, hogy a földnek tulajdonjogáig 
helyeztetett, a közös teherviselés, az általánós\za- 
vazati jog kimondatott, egy szóval, hogy ő is áz 
emberek közzé Boroztatott, öröme, lelkes, dósé ha 
tárt nem ismert; azért folyt az I sgs... | s l‘t ik évi 
szabadságlmrez oly rajongó lelkesedéssel, azért 
ment a honvéd a csatába haláltmegvető fanatikus 
tűzzel, azért vitt véghez a honvédhadsereg „lig hi
hető, bámulatos dolgokat, mert akkor már volt"mit 
féltenie, volt miért vérét ontani.

A zsidók több mint 3<MM*  év után is meg 
ünnepük az Egyiptomból való kiszabadulás unió 
kére a Páska ünnepét évenként mind e mai napig. 
Ünnepelje meg a magyar nemzet is a ra bságbói 
lett megszabadulasanak évforduló napját, lm nem 
vallásos szertartással, de nemzeti szent érzelmekkel 
eltelve és adjon hálát Istennek, hogy ő már sza
bad embernek született s hogy ő nem viselte az 
előbbi kor súlyos terheit.

És mert a mai nemzedéknek kileneztized 
része sem érti, nem tudja a tnárezins 15-ike meg 
ünnepelésének indító okait, világosítsák fel az 
ünnepélyt rendező férfiak és a szónokok a népet 
erről és a szabadság megbecsülésére buzdítsák.

Én magam részéről, valamint akkor, úgy 
most is szivem és lelkem teljességéből kivonom 
és kiáltom, hogy; .Éljen a Szabadság. Egyenlőség. 
Testvériség!“

Szabó Ferenc*.

Egy nagy nemzeti hibánk.
Sajnálatos jellemvonása a magyarnak, hogy 

szen t „borúra-derűre*  mulatni. Nem hiszem. hogy 
volna Európában nemzet és volna annyi „diszevés 
és ivás,u mint nálunk.u

A „titulus bibendik“-ben nincs hiány. Ezek 
kitalálásában csakugyan nagy tökélyre vittük.

Minden kínálkozó és nem kínálkozó .alkal
mat üstökénél ragadunk meg — csak hogy „mu
lathassunk. “

Hisz mai napság a jótékonyságot is csak 
akkor és ugv gyakorolhatjuk segélyre szorult em
bertársainkkal szemben, ha „sub hoc tituló“ a reg 
geli órákig mulathatunk.

Ha az ily alkalomból „elmulatott pénzt- a 
szóban forgó jótékony czélra fordítanék, mennyivel

— Fújd meg azért is Bredizláv.' — kiált 
dühödve a császár.

Öntelten emeli a cseh szájához a kürtőt, de 
habár hatalmas tüdeje egy szélmalmot könnyed 
séggel elhajtana — még se tudja a kürtöt meg
szólaltatni.

Lehel mosolyogva nézi az óriási erőlködését; 
a császár ellenben haragjában dárdájával keresztül 
üti a szerencsétlen csehet.

Halálos félelem szállja most meg a császár 
környezetéi s meghunyászkodva nézik a kegyetlen 
tigris vérben fetrengö áldozatát.

Lehel felhasználva e kedvező alkalmat, egy 
pillanat alatt széttépi lánczfiit. fölragadja kürtjét s 
oly erővel sújtja a császár fejéhez, hogy az Imltan 
fordul le czifra trónjáról.

— Most már örömmel halok im g. kiált 
lelkesülten a vitéz — mert császár szolgám is 
lesz a másvilágon .’ (A régi magyarok azt hitték, 
hogy a kit a liarezban megölnek, az a másvilágon 
szolgájuk lesz.)

A leclii csatavesztés után több század múlt 
el. a kürt nagy nehezen visszakerült a magyarok 
birtokába s mindég mint drága ereklyét őriztek 
azt Jászberényben.

Senki, ki arra utazott, el m in mulasztotta 
a hagyományos kürtöt megnézni s esetleg meg 
erejét is megkisérlette rajta; de megszólaltatni 
senkinek sem sikerült.

Majd jött N. Lajos és Mátyás kora, alattuk 
hatalmas volt a nemzet, nagy az ország, melynek 
határát három tenger mosta s a kürt mindig néma 
volt, mintegy jelezni akarván, hogy azok csak 
múlandó dicsőségek. a későbbi idők, fájdalom, 
nagyon is igazolták ezt.

Letűnt a magyar nemzet szerencsecsillaga > 
rohamosan Laladt a végmegseiumisülés tátongó

FELSO-ZEMPLEN.
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-yadó körök mulatozás! kedve 
mg un vonzza :, középosztályt és ennek példája 

az-mu magúval ragadja az alsóbb uéposztálvokat.
Ndm annyi juh, lar.s ünnepség iartatlltt. 

mint az utolsó cvtiz»‘dben.
11Z eve boldog vagy boldogtalan együtt 

elese tt hozást, leknek, tiz é> i állami vagy közignzga 
utas, vagy masm-mü szolgála,., alatm iv egvletnek 
"Z e>t temdlasa mar )ubiler,ntnak tekintetik é, ezt 
k<.NemZ,‘í"8 T 
Kell megünnepelni.

11a az ipar,,s tevékenysége és kitartó szór 
g.dma .diai egy kis jól,Időire lelt szert, pokolba 
v';|a mely jólétének megalapitója
' elkezdi az urat játszani, nagv lábon él, 
pazar fényűzést tojt ki a háztartásban, üzletét 
elhanyagolj.-,, segédjeire bízza minden dolgát, m.-e-a 
gZ -"r“ 'ylöl.l.ször látható a vendéglőkben és 
kávehazakban.

Minden szabály alól van kivétel.
\ annak e tekintetben is dicséretes kivételek 

Iparosaink egy jó része a fáradhatlan munka által 
szerzett vagyont nemcsak megtartja, hanem azt 
mértékletes, józan életmódja által'még növeli és 
gyarapítja is.

De fájdalom I hányszor találkozunk utezáin 
kon elzülött alakokkal, tönkrement exiszteneziák- 
kal, kik pedig azelőtt alig pár évvel jólétin k ör
vendettek. boldog családi életet éltek.

Es mi okozza bukásukat? Ez röviden e pár 
szóval fejezhető ki: a könnyelmű életmód, a 
mulatozás.

Honnét van az. hogy egyik másik ember 
hasonló viszonyok és körülmények közt boldogul, 
vagyont szerez, saját es családja boldogságát meg 
alapítja, mig a másik vagvónilag tönkre teszi 
magát, nyomorba sodorja családját?

Ennek oka örökölt nemzeti hibánk, a .mi, 
látási kedvben- találhat,', fel legtöbb esetben. Hisz 
Kent,,,, salja népszerű költője már rég dalolta:

„Hej, van annak, a ki meg mm issza."
Mért kell fájó szívvel látnunk. Imgi- ugyan

azon egy községben a magyar népség vagvónilag 
pusziul, elszegényedik, mig például a német szár
mazású lakosság évről évre gyarapodik vagyoná 
bon. daczára az országra nehezedő gazdasági 
válságnak !

Hja. nem csoda .' A magyar nép szeret mii 
látni és azt tartja: „Busói jón a l<’». elég nagv a 
fej.,-

< írszágsz.erte mm egy községet ismerek, a 
Imi a lakodalom három négy napig elszokott tartani. 
Elfogyasztanak itt aztán annyit, miből az egész 
család tán • gy negyedévig is tisztességesen meg
élhetett volna !

örvénye felé . . . még egy lépés s örökre letűnik 
a szereplő színpadáról; e lépés azonban nem 
következett be. a haldokló nemzet még egyszer 
föleszmélt s inkább halni akart dicső halállal, 
semhogy a szolgaság járma alatt hosszú kinok 
között fejezze be életét.

A vihar kitört s rombolva dühöngött Árpád 
vérrel szerzett 1....áltan ; de végre is a vészt Ijcs
felhők elvonultak, az ég kitisztult és a vihar által 
kitört vén tölgyek gyökereiből fiatal sarjak hajtőt 
tak ki. - fiatal erőteljes sarjak. a jelen nemzedék, 
a melynek izmos vállait! nyugszik az uj. magyar 
társadalom hatalmas pillérei.

Hullámosán emelkedik a magyar nemzet s 
fiai lelkesülten áldozzák fel minden erejüket, Iiogv 
még nagyobbá tegyék azt. Az emelkedés e lázas 
munkája közben biztatóul Lehel kürtje is meg 
szólal inegfujta Káldy s hangja valóban meg
egyezett a mondái hanggal, mert a jelenlevők 
ijedve kaptak fülükhöz

Megszólalt a kürt s hirdeti a nemzet leendő 
fénykorának kezdetét; buzgólkodjunk tehát s ezen 
tol már ne csüggedjünk, hisz a jóslatról leiekben - 
tett fátyol egy rózsás jövő eszményi képét tárja 
elénk.

Azután miért ne valósulhatna meg a jóslat
nak a jövendő dicsőségről szóló része is. ha már 
a másik, a mely a nemzet megsokasodására vonat 
kozik. teljesedésbe ment ? Igen! Ez beteljesedett 
már. mert ennyi magyar még sohasem volt a 
világon, ha csak el úrin hisszük Pista bátyánk 
Horváth I. híres történészi ama tréfás nézetét, 

mi ly szerint a görögök s a rómaiak is magyarok 
voltak.

GW Vilmos.

Az iparossegédek s a napszámosok ió része 
is úgy gondolkodik, hogy ha már egész héten At 
dolgozott, fáradozott, hát a dolgok sora megköveteli, 
hogy vasárnap az egész heti keresményt elmulassa. 
Csinál magának egy Jó napot-, csap hat országra 
szóló mulatságot, melynek aztán „blau Montig*  
és a „katzenjaininer" a következménye.

Nem jól van ez igy.
A magyar nép szerencsétlen hajlamában 

találjuk föl az elszegényedés okAt, pedig hát a 
magyar nép átlag kedvezőbb talaji és klimatikus 
viszonyok között él, mint akár Anglia, akár Német
ország földmivelő népe.

Megettem kényén m javát, bejártam, mint 
mondani szokás .Tolnát Baranyát" ; sokat láttam, 
sokat tapasztaltam, de e helyen vsak azt akarom 
felemlíteni, hogy a mely vidéken a lakosság nem 
volt részegeskedő, nem járta, nem bújta a koca 
mákat, ott jólétet, megelégedést tapasztaltam. A 
fehérre meszelt egyszerű házak, a gyümölcsfák 
árnyából előkandikálva. a tisztára sepert és rend 
ben tartott udvar, azon benyomást tették reám, 
hogy r község lakossága józan, takarékos, er 
kölcsös, mig ellenben, ha látnom kellett a piszkos, 
egymást tomágató kidült bedült oldalú rongyos 
viskókat, az udvarokon felnőtt dudvát és gazt, 
akkor már tudtam, hogy e szerencsétlen községet 
iszákos, romlott nép lakja, mely keserves keres 
ménjével csak a korcsmárost gazdagítja.

Tanulj jó magyar nép takarékoskodni; hagyj 
fel a túlságos kőitek*  zéssel, melybe a sok innia 
tozás kerül, légy józan és mértékletes és ekkor 
ne félj, őseidtől öröklött birtokod nem fog idegen 
kezére jutni ; megfogod azt tartani gyermekeidnek, 
unokáid számára és a magyar haza polgárainak 
józansága és mértékletessége folytán virágozni fog 
a jövő századok hosszú során át.

Vegyes hirek.
Márezius /.>. Mint minden évben, ez 

idén is megünnepli városunk hazafias polgársága 
a szabadság kivívásának évfordulóját, márezius 
15 ikét. E végből a város főbírája: Swlyortzk:y 
István, kibocsájtott két aláiiási ivet egyik a 
kaszinó egyletben, a másik pedig a polgári olvasó- 
egyesületben van kitéve) azon czélból. hogv a 
polgárságnak alkalma legyen azokat minél töme
gesebben aláirni. Egyelőre ’J M > terítékes közvacsora 
van rendel ve a .Kos*  vendéglőben. — Jól tudjuk, 
hogy hazafiasán gondolkodó polgártársainkat nem 
kell külön is buzdítanunk a minél nagyobb szám 
bán való megjelenésre, mindazonáltal kérjük, mu
tassák m*  g polgáraink, hogy az uj ezredév első 
márezius 15 ikét méltóan tudják megünnepelni.

A nó'efffftet estélye. Emiit ve volt 
lapunk múlt számában, hogy a helybeli izr. 
jótékony nőegylet fővárosi elsőrangú művészek 
közreműködése mellett fényes estélyt rendez e 
hé» 27 én a .Kos- vendéglő termeiben. Erre az 
estélyre már most is igen sokan készülnek hely 
bö| és vidékről egyaránt és előre is el lehet 
mondani, hogy az úgy erkölcsileg, mint pedig 
anyagilag kitünően fog sikerülni. Az estélyre 
vonatkozó meghívók 2—3 nap múlva ki lesznek 
bocsájtva. A műsor így hangzik: 1. Weeber List. 
Hangverseny darab. Zongorán előadja Sumogyi 
Mór. 2. Gounod. Ékszer ária „Faust*  tói. Énekli 
l'uuták Ágnes. 3. Tréfás csevegés. Előadja Heyedilt 
tíyula. 4. Ratt Caprice, Somogyi Nocturno. List 
Rhapsodia. Zongorán előadja tSomogyi Mór. 5. 
Gionelli Bella <’alandrina. Engl Serenada, Lecoqu 
t'amargo. Énekli l'uiifák Ágnes, fi. Vig monolog. 
Előadja ///•//♦ Gyula. 7. Wagner List Tanbluser 
nyitány. Zongorán előadja Somoyyi Mór K. Thoiuas. 
.Stvri*  nne" Mignonból. Hubay „Rózsabokor.*  
Énekli Fuittík Ágnes. A mint e műsorból is 
láthatni, az igen jól van össz.i állitva és bizonyára 
kellemesen szórakoznak majd azok, kik az estélyen 
részt v» szn» k. Megemlítjük még azt. hogy llfipdiis 
Gyula a vígszínháznak. Ffiuftik Ágnes pedig az 
operaháznak kedveit és előkelő tagja. Somogyi 
Mór zongoraművész és conserv. igazgató. Hely 
árak: I ső hely 2 frt, II ik hely I irt ŐO kr. 
Állóhely 1 frt. Jegy, k kaphatók és előjegyezhetek : 
I)r. (i/iick Samum’ egyleti elnöknő, Itogf-nbf-ry 
Ignáczné egyleti pénztáros és l ux József egyleti 
ellenőrnél.

LJ yondnoksáyi tayok. A kultusz
miniszter a helybeli állami elemi népiskolához 
gondnoksági tagokul kinevezte /{iteginazky Lajost, 
dr. Kn-i fait Pált, dr. Gittek Samut és S/tirgel Samut.

Tukurékyénztári közyyülés. A nagv 
miliályi takarékpénztár ipar és kereskedelmi bank 
részvénytársulat a folyó 1897. évi márezius hó 
14. nttpjéu d. e. 10 órakor a társulat tanácstér- 
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méhen rendes évi közgyűlést tart A közgyűlés 
tárgyai lesznek : 1. A közgyüléai jegyzőkönyv bi- 
teleülése végett két vagy több részvényes tag ki 
jelölése. 2. Az igazgatóság évi jelentése az intézet 
ls'.Hiik üzletévérül. 3. A felügyel., bizottságiéi, 
üzletévi jelentése. 4. A zárszámadások megvizs
gálása, a mérleg megállapítása és a felmentvény 
megadása. 5. Az évi osztalék megállapítása. fi Az 
igazgatóság megválasztása. 7. A felügyelő bizottság 
megválasztása. X. Netaláni indítványok tárgyalása. 
Ez a kitűnő takarékpénztár ez idén — mint érte
sülünk — körülbelül 25 irtot fizet osztalékul min 
den egyes részvény után. Amint a mérlegliől ki 
tűnik a tiszta jövedelem 131:51*  írt 43 kr volt. A 
közgyűlés lefolyásáról jövő számunkban referálunk.

— A szabadság napja. A homonnai felső 
kér. iskolai ifjúság, mint minden évben, úgy ez 
idén is megiinnepli a szabadság napját, márezius 
15 ét. Az ünnepélyt az ifjúság .Önképzö • és 
.Dalos és zenekör "e fogják rendezni. Az önképző
kör részéről Katz Kálmán és \'o</lrr Rezső szava 
lattal, lirójy Aladár és Ki-rmxz Bernát felolvasással 
fognak közreműködni. A .Dalos és zenekör*  ha
zafias zene és énekdarabokat fog előadni.

Eljegyzés. Bukó Lajos i<«ke terebcsi 
uradalmi gazdatiszt eljegyezte Hurka János föld
birtokot leányát. Ilonkát.

A kiráitdorláa Szepestneyyéből. Sze 
pesmegyébul az Amerikába való kivándorlás*  » gvre 
tart. így a múlt évben az alispAni hivatal közve 
titésc folytán kiállított útlevelek >zátna megköze 
litetc a kft ezret, de majdnem annyit tett azok 
száma, akik az Amerikából visszaküld<»tt utlev. lek 
újbóli felhasználásával útra keltek. A legtöbb ki
vándorló a lublói és az ófalvi járásokból, a megye 
szegényebb részéből került ki; csupán ezen két 
járásból ső7 egyén vándorolt ki. inig a többi hat 
járásra mintegy 1 PHI kivándorló esett. A kivándor 
lás káros hatása különösen a munkaerő hiányában 
mutatkozik, mely körülmény az amúgy is számos 
más bajban leledző mezőgazdasági viszonyokat csak 
súlyosbítja.

Elöljáróság! választás. Sztárán f. hó 
•» án előijáró>ági választás volt Jtbnrk Gyula 
szolgabiránk vezetése mellett. A bírói állásra a 
sztáraiak egy iélkezü embert választottak meg. 
úgy gondolván, hogy a csekély bírói teendőket 
egy kézzel is elvégezheti. A képviselőtestületi 
tagok megválasztása után az elnöklő szolgabiró 
éltetésével véget ért a gyűlés.

— Az elöljáróság figyeltűébe. Mindenki 
el<>tt isim rvt« s a Török-utcza bofánvos állapota. 
A kocsiuton olyan darab kövek meredeznek, mint 
egy egy szikla és a szó szoros értelmében lche 
tétlen az uttvnlló kocsiközlekedés. A mint tudjuk, 
a város főbírája már több Ízben tett lépést az 
uradalomnál az iránt, hogy a rövid utcz.a kövezé
séhez szükséges anyagot bocsássa rendelkezésre a 
gróti bányából annál is inkább, mert a nevezett 
utczán legtöbbnyire uradalmi fogatok közlekedne k. 
Sajnos azonban, a főbíró fáradozása sikertelen 
maradt, mert a grófnő, hallani s< m akar a kő 
ajándékozásáról, a miért tulajdonképen nem is 
annyira őt. mint inkább környezetét lele t okozni. 
Miután pedig ez igy van. nagyon hely, sen esd*  
kedne elöljáróságunk, ha az égnek im-redőző .szik 
Iákat- felszedetné az útról, mert úgy legalább 
könnyebben mehetnének ott a kocsik és elejét 
venné a gyalogjáró teljes tönkretételének, mert 
azon kezdenek járni a fogatok.

— Kórházuk napiápolásí dijai. A 
zemplenvármegyei közkórházakban a beliigvminisz 
tórium által 1* ‘.»7 -ik évre megállapított napiápolási 
dijak a kövctk< zők : a sátoralja újhelyi közkórház 
bán 70 kr. a napiápolási dij, a hoinonnaiban í»2 kr. 
és a nagyinihályiban 77 krajezár.

— J ásáráthclyczés. A kereskedelmi mi 
niszter meg. ngedte. hogy ,»z I ngvármegve t< rii 
létéhez tartózó Szobráncz községben a folyó évi 
szeptemlier h<» l.». napjára eső országos vásár ez 
évben kivételesen folyó évi szeptt mber hó 22 én 
tartassék meg.

— Lóosztát gozás. Az idei lóosztályzás a 
kóvetk zo sorrendben lesz az idén megtartva: 
Nagy Mihályon május 12.. 13 és Mén; Deregnyőn 
17. és Is án; Z. Vásárhelyen május 2oán. Felhív 
juk e körülményre a lótartók figyelmét.

't yyufaadó, mely egy év előtt élénken 
foglalkoztatta a közvéleményt, megint napirendre 
kerül. Mint ugyanis küzlik, az összes magyar és 
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osztrák gyufagyárosok márezius hóban kongresz. 
szust tartanak Becsben, a melyen megállapodnak 
az uj adóval szemben való állásfoglalásuk és az 
adó rendszeresítése esetén való uj munkakörük 
tekintetében.

Öngyilkosság. Lévay János sáros 
pataki ad< •végrehajtó ifjú neje f. hó Mán este, 
eddig ismeretlen megmérgezte magát. Este egyik 
barátnőjénél még a legkedélvescbben szórakoztak 
s a mint beszélik ott. a theázásközb-n vedé be a 
halált hozó mérget. Sem hozzátartozói, sem barát
nőjén ek a sötét gondolatról sejtelmük sem volt, 
'lettének oka annál is inkább megfejthetlen, mert 
férje. Sáros) utakon egyike a legszelídebb, csen 
desebb s nejét bálványozásig szerető férjeknek.

Póttartalékosok behívása. A cs. és 
kir. közös hadseregbeli pé»ttartalékosokat folyó évi 
április 1 éré hívják be fogyvergyakorlatra. Ezeken 
kívül még azokat a rendes hadseregbeli katonákat 
is behívják. a kiket múlt év november havában 
sza bad ságo] t ak.

Lóversenyek Kassán. Az ez idei 
ny ári lóversenyek — mint lapunkkal közük — 
június hó 2<». és 22 ik napjain fognak megtartatni. 
A verseny feltétel, két annak idején közölni fogjuk. 

— A csőszök kutyái, A fbldmivelésügyi 
minisztérium közelebb rendeletet adott ki. mely a 
csőszüknek megtiltotta a kutyatartást. Mi sem 
t» rmész«‘tesebb tehát, mint hogy a gazdák tiltakoz 
nak ezen remidet ellen Értesülésünk szerint e 
tiltakozásnak legelőszőr a soproninegvei gazdasági 
egyesület ad hangot egy körirattal, melyet ez ügy 
ben a többi gazdasági egyesületekhez intézett s a 
melyben annak a rendeletnek mielőbbi visszavoná
sát kéri.

— szerencsi társaskör által e hó 
2O-ikára tervezett tán< / tnulaíság — tekintettel a 
Kossuth Lajos halálának évfordulójára—e hó 27 éré 
halasztatott el.

— Műkedvelői előadás, A homonnai 
műkedvelők f. é. márezius hó 15-én műkedvelői 
előadást ren'leznek. mely alkalomból rAz gyetlen 
leány “-t adják elő

Vj papírpénz. Az Osztrák-Magyar Bank 
küldőit), i a napokban Budapestre érkeztek, hogy 
a pénzügyminiszternek bemutassák az uj bankjegyek 
rajzait. A pénzügyminiszter már meg is tekintette 
az uj Itt. 2»». lm. 2m. Iimmi. 2’»m. 4<»més f»<»m 
koronás papir|». nz rajzait és csak csekélv változ 
tatásokat rendelt el. Az osztrák pénzügy miniszter 
már jóváhagyta a rajzokat, úgy tehát nemsokára 
megkezdik a nyomtatást.

— Öttyyilkosxáy, ín fai István berzéki 
ev. ref. lelkész öngyilkossá lett. Xngv oknak kell, tt 
annak lenni, hogy még az Isten szolgája sem 
talált arra vigasztalást, ki másokat vigasztalt csa
pásaik közepette.

— (íuztltikHf KaitKAn. Márezius 3 áll a 
kassai gazilák f.o<>»z József városi tanácsnok elnök 
lete alatt ertekezl.-iei tartottak, a melyben elhatá
rozták. hogy a helybeli mezőgazdák, kert és szőlő
birtokosok érdekéik előmozdítására egy gazdakört 
alakítanak. E czélból egy öt tagú bizottságot 
küldtek ki tagok gyűjtésére, ha elegendő számit 
tagok jelentkeznek, az esetben alakúié közgviilést 
Itivnak egybe.

Kertészeti szakiskolai Szeiiesinefigé- 
beil. A Lőcse város által tervbe vett kertészeti 
szakiskola létesítés,- a megvalósulás stádiumába lé-- 
pett. A miniszter ugyanis jóváhagyta a költség 
engedélyezésre vonatkoz.', közgyűlési határozatot, 
egyben utasitotta a várost a szükséges előintézke 
dések fogaimtoaitására is. A telek és a hozzávaló 
■ pillét már ki van szentelve és csak a kikiildendo 
miniszteri megbízottnak helyi szemléje van még 
Itália. A kormánv i;t«i frt,>t már folyósított ezen 
czélra. inig a város llt.tsst frtot szánt az iskola 
létesítésére. Ezen szakiskola hivatása a felveendő 
növendékeket a kertészeti és gyiimölesész. ti szak 
bán elméleti és gyakorlati irányban kiképezni.

— Siketnému intézet Kassán, l'érh,! 
Zsigmond főispán vasárnap, e hé. 7 én II órára 
értekezletet hivott egybe a városházára, a mellnek 
tárgyát képezi egy siket néma intézetnek Kassán 
leendő felállítása.

.4 sárospataki főiskola ifjasáiia 
márezius l.tén. a városháza termeiben tánezestélvt 
rendez. A tánezmulatságot d. ti. 2 órakor a főiskola 
imatennébeu hazafias emlékünnepély előzi meg.

— Nyuttdijatás. A Sztárav uradalom pénz 
tárnoka: Sltb tininyer Rób<»rt saját kérelmére n folyó 
hó 1 tői kezdve nyugdijaztatott. A pénztárnoki 
teendőket Hf/>p Hugó eddigi munkakörének meg 
tartása mellett teljesiti.

— Szálloda építés. Mint értesülünk Strvmpl 
(tábor helybeli v« ndéglős és hentes, főutezai házá
nak helyére egy nagyobb emeletes) szállodát 
óhajt é|»iteni az itlén. Az erre vonatkozó előleg»‘s 
munkálatok már nagyban folynak.

— Tiizoltósáy Szerencsen, Szerencs 
minden tekintetben haladást képes felmutatni. Így 
legutóbb elhatározták, hogy önkéntes tűzoltóságot 
szervi znek a község és ezukorgyár nagyobb anyagi 
támogatása mellett. — Vájjon nálunk nem volna 
helyes a tűzoltóságot újra szervezni? Mi azt hisz 
szűk. igen.

Országos sző! őtel építő szöretkezet. 
Az orsz.szülött lepitő szövetkezet m. hó 20 án tar 
tolta meg alakuló közgyűlését Budapesten nem 
remélt nagy számú látogatottság és élénk érdi k 
lődés mellett. Ez alkalommal megválasztattak 
elnöknek Földi áiy László, alelnöknek Nagy György, 
továbbá ifj. Ihuvtítli Mihály, Maurer János, vasadi 
liubujh Lajos. I.iiypa Péter és Dr. Horváth Jenő, 
mint igazgatósági tagok; Németh József, im»ri 
Kánig Károly. Bajor József, olgyai Molnár Pál 
és Babtgh Gyula mint igazgatósági póttagok; Papp 
Károly. Ltngyel Antal és Deák Tamás mint 
felügyelő bizottsági tagok; végül Mihály.
Hanibal Jé»zsef és Mólmír Lajos mint felügyelő
bizottsági póttagok. A megalakult szövetkezet 
ideiglenes hivatalos helyisége Budapest, Nagvmező- 
utcza 12. szám II. emelet alatt van. A befizetések 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Terézvárosi 
fiókjához Budapest, Andrássy-ut intézendők.

CSARNOK.
Hölgyeim és Uraim!

Irt.,?: a Ca.iiio-et-jl.-t ntwalik thfa.-tólyéii

Xnlyovszkti Istiiín.
( dvözlötn * biökct. nem szokásból, hanem 

szívből és engedi Imiikkel úrit, élve vissza tűről 
műkkel, most midőn progrnmmunkhoz híven Jel- 
olviimir kívánok; arra kérem mindnyájukat: le
gyenek elnezok az „ösmeretlen- szerző gvíinge 
segei iránt, kinek epliemer miivé csak a mai estére 
született és es ik azért lesz < illőknek bemutatva, 
hogy a torzszülött kópén egyet mosolyogjanak és 
magában e felolvasás tárgyában (ismerjék fel azt 
a határozott akaratot és szándékot, mely a farsangi 
est kedélyességének emelésére és eb-résére van 
irányítva.

'lárgyam lesz: ./■Wo/rusus n feloleatáimílj 
vagy: „A mutatás művészetének rég ösim-rt titkai 
csoportosítása.*

íme ! én tehát ismét Önök előtt állok, elő 
állok pedig újra azért, hogy beszéljek s Önök kö
rülöttem ülnek azért, hogy hallgassanak. Ez a 
felolvasás főszabálya !

Mi tehát mindkét részről kötelességekkel 
állunk szemben. Enyém a beszéd; Önöké a 
hallgatás. < Inök jól tudom, mindnyájan megfelel
nek nehéz kötelességüknek most is, mint már oly 
sokszor részesittettek engem e kegyben ; ámde az 
ét, kötelességem betöltésének sikere nem csak az 
akarat tudás. /,«««« Jöle<i „z Önök jó hasquluta 
által van befolyásolva !

Kérem azúr. Önöket, legyenek enyhe biráitn, 
hogy mennyire hiányzik nálam az, miből ez al
kalomra sok kellene, s mily bőven van abból, 
mire a példaszó azt mondja: .Sokat akar a 
szarka ............ u

Mint mondám már. nékem most szándékom 
* titoknek a felolvasásról egyet mást elmondani, 
igazakban szólva : .kedélyes csevegésbe kívánnék 
Öltökkel bocsátkozni*  s mert ehhez kedély, han
gulat. szell.-m. alkalom és jo médium szükséges, 
(- .hol kiindulva, engedjék nteg elmondani azt, mit 
alkalomszí rímek c, l.k és a mivel Önök ellen, — 
előre Ígérem — nem vétek !

.Mi ? és minek a felolvasás?*  nemde, kér 
dezt.-k < 'mik, midőn „hangzatos" meghívónk e 
részletet ..olvasták? Hiszen azt vethetnék ellene, 
miként Önök <« tudnak olvasni s ha kell — inkább 
■Ihtsztk hogy a felolvas.', is tud olvasni, de azt 
Is gondolhattak, hogy a felolvasás csak az Önök 
türelmének próbája a vagy a felolvasó m-i« lé
tező tehets.-g.-nek fitogtatása lesz.

No hát kérem, én állítom, hogy sem az egyik, 
sem a másik ; mert:

a felolvasás itt kevesebb szerepet ád az agy
nak. mint az érzelemnek, — az ilv alkalmi fel
olvasás — rabszolgájává kiván szegődni a romlat- 
an bohokás. könnyű kedélynek, annak a szép fia 
•« . kaczer tündérnek, mely uz embert felemeli, 
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vagy lesújtja, a vag.v közönyössé teszi minden 
iránt, a mi körülöttünk él s mozog.

•S mert az élet ezer változatait magában fog
laló kepesoport szemléletéhez jogunkban áll oly 
színes üveget használni, melyen keresztül a sugár
törés fényoldalainak előnyös helyzeteit doniborit 
hatjuk ki ; kérem < hűiket, akár a reménység zöld 
akár a játszi öröm rózsa piros szemüvegét vegyék 
elő, s akkor a gyönyörködtető életképek kedvező 
hatása alatt szívesebben adják át önmagukat a 
mára előirányzott ártatlan szórakozásnak.

S most, midőn csevegésem igazi tárgyára 
térek, kérdem Önöktől, hoztak e magukkal egy 
kis farsangi jókedvet ? Eltudják-e. bár csak né 
hány órára is feledni az élet terhét — s a kö 
telességek súlyos gondjait ?

Ha igen, úgy elvezetem < >nök élénk képzeletét 
azon viránydus szép tájra, hol a játszadozó gyér 
mek, a ragyogó természet drága kincseiből f< í fel 
talál 1—1 vadvirágszálat, melyből ő ártatlan örö
meinek koszorúját képes megfonni.

Lássák < >nök ! a gondtalan gyermek, ki ér 
zelmei korlátlan kicsapongásainak határát nem 
ösmeri, szét szét választ, külön külön tesz egy egv 
virágszálat s gyönyörködik színe, illata s alkatá
ban, nem gondol sem fejlődésével, sem végezel- 
jával, mert ő úgy érzi, hogy a virág — a csodás 
természet s minumegannyi alkatrésze az emberi 
nem boldogitására van teremtve, s mert sem ideje, 
sem képessége ; ezért számba sem veszi a tán kö 
zelben tátongó s talán halált rejtő nagy mélységet,
— sem az egyes vadvirág mérges nedűjének ha 
tását, — átengedi magát a ringó gyönyörnek, meg 
fonja koszorúját, hogy azt jövőjének útmutató 
fájára tűzze fel.

No hál Uraim és hölgyeim, ha Önök az 
élet terhe alatt görnyedő inunkájok közepett rá 
tekintenek az imént vázolt idylli képre ; bizonyára 
részeseivé lesznek az ártatlanság azon kedvtelé
seinek, mely feledteti az élet keserv. it. s ekkor 
az ember kedélyét érzelme, szive, uralni fogja 
épp úgy, mint gondterhes agyát, s e hatás alatt 
az egyesek hangulata szétárad a környezetre s ez 
a kedvező kedélyhangulat általánosításának esz 
köze a jó mulatság elérésére irányuló törekvésnek 
máris fél sikere lehet.

Ha — Uraim és Hölgyeim ! a phisicai egyén 
jól van disponálva, akkor jobban köaelitik meg 
egymást a különben külön élősködő emberek, s 
mert az együttérzés varázsa oly hangulatot kelt, 
mely a benső bővülés pillanatában háttérbe szőrit 
önérdeket ; kevélységet, kincs utáni sóvárgást, 
ekkor ily pillanatban pihenni fog a tevékenység 
rugója — szünetel az akaraterő — szelídül termé
szetünk s vágy születik lelkűnkben másoknak 
tetszeni s hogy ezt elérjük, mi is tőlünk telhetőleg 
iparkodunk kedvesek lenni.

A felolvasás tehát oly sugg*  stio-akarat át 
viteli kísérlet lehet, mely a hipnotisálás egyik al
fajának minősíthető; mert : ha fájdalmaink kö 
zepett jól esik az enyhülést nyújtó csillapító szer.
— bár tudjuk — hogy bajunkat meg nem gyógyítja, 
és hálánk kíséri a nékünk segélyt nyújtót, úgy az 
akarat átviteli kisérletezést is oly ártatlan szenü k 
vi hetjük, a mely nem árt. csak használ. En is 
ilyen féle — csillapító, enyhítő szert kívánok Önök 
között itt most elhinteni, hogy lelkűk jobb felével 
beszüntetve a fárasztó munkát, múltat feledve — 
jövőben bízva, élvezhessék a jelent, mely ma a 
közös tulajdonunk.

E rapsodikus felolvasásomból megértik Önök 
nemde, hogy a mai felolvasás tárgya, minden, mi 
nem komoly — czélja ellenben csak egy, a kedé
lyes hangulatkeltés általánosítása, eredménye pedig 
az összbenyomás hatásának azon ártatlan öröme, 
mely az élvezetekre berendezett fogékony lelkünk 
ben múló virágot fakasztani képes.

Ily gondolatok közepett, ha mulatni vágyó 
lelkünk rászáll a tavasz szép virányára, mely 
életet lehel — hitet erősít s reményt kelt ; vagy 
feltekint a derűs kék égbolt fényes sugaraira, 
melyek phisicai hatáson télül a földi óx erők 
üdvös működését közvetítik ; avagy Kigondolunk 
az esti csillag fényére — a szerelmesek e közié 
bálványára s mi lelkűnknek ezen idézettjeit lián 
gulatkeltés e igen alkalmasnak fogjuk érezni.

V agy gondoljunk az Írói költő csodás phan 
tasiájára, mely egy darab eget ha test a földről, 
kápráztató szinpompáju ruházattal látja el a sok 
szór rideg, meztelen életet.

V agy gondoljunk a bohém élet pénzköltőjére, 
ki könny il vérrel s gond nélkül költi a nehezen 
szerzett pénzt az élet képzelt gyönyöreire s mind 
két kép felráz mélabus gondolatainkból s előkészít
— fogékonynyá tesz a szórakozásra.

Avagy keressük fel szunnyadó emlékezetünk 
gazdag tárházának azon rejtekeit, melyekben örö
meink kincsei vannak letéve, s ezek szemlelete 
már is felvidít, erősbiti hitünk, s a reményt is 
feltámasztja bennünk a jövőre.

Tegyük fel most magunkban mindnyáján s 
erősen, hogy ma senkire nem haragszunk meg; 
s az ellenünk vétőknek szívből megbocsátunk ; ezen 
általános amnestiába vetett biztos hitünk tudatta 
érleli bennünk az elérendő sikert.

Képzeljük magunknak azt, hogy mi ma ver 
sengui fogunk egymással a tisztelet-, előzéken' - 

súg-, figyelem kölcsönös kifejezésében, valamint 
az egymás kedvében való járás s az illem korlátái 
között meg megnyilvánuló tetszeni vágyásban s 
ezen hiúságunk maga fogja a megelégedést ránk 
tukmálni.

S ha elvinezz.uk az elvgvtlenség tág fogal
mát s megtudjuk, hogy ez egyéb, mint azon
külöinbség. mely vágyaink és a valóság között 
van,- vz esetben mérsékelni fogjuk tudni vágva 
inkát, megnyirbáljuk reményeink dús hajtásait s 
nem ér minket csalódás.

Kérem még Önöket: Idézzék most hív cm 
lékezctükbc gyermekkoruk ártatlan édes önöméit, 
it|u koruk pirkadó szép reményeivel; idézzék elő 
lelkűk legszebb álmait, melyeknek bírása hajdan 
boldogította, s ezen érzés közvetlen hatása része 
sévé fogja Önöket tenni a prózai élet felemelő 
költészetének.

Azok, kiknek igényét kielégíti a phisicai 
erő s egészség bírása, ezek találják meg kiegyen 
litő számadásukat magában e tudat és érzésben, a 
kik pedig ezt keveslik, azok keressék ma köztünk 
azt, a mit eddig nem találtak meg.

Az apák és anyák gondoljanak most jó 
gyermekeik boldogulására ; az ifjak pedig azon 
boldogító érzés f» (támadásának lehetőségére, melyre 
a nemes természet sz» nt törvén ve őket képessé és 
készségessé teszi.

S Önök, mint kis társadalmi életünk mind- 
megannyi üt- és visszerei, szükebb kis hazánk 
'<■«/<>« tényezői, hunyják be most szemüket az 
emberiség gyengeségei felett ; nyissák meg szi
veiket a megvesztegetésre pályázó behízelgő jó 
szónak határozzák el közösen s mindnyájan, 
hogy mi egyenlők s egy czélra törekvők vagyunk ; 
függeszszük fel társadalmi szokásaink szűk korlá 
fainak szigorú törvényeit s ez is egy eszköz és 
módnak bizonyul arra, mit elérni törekszünk.

S mert a szegény ember viskójában ritkán 
és keveset szokott világítani a mécs s gyéren 
enyhíti a zord hideget a mérsékelt tüzelés, mégis 
e helyeken is van megelégedés ; azok tehát, kiket 
a sors nem számit kegyeltjei közé, elégedjenek 
meg szellemi élvtök egy-egy derengő sugarával, 
mely jótékony meleget áraszt s ne vágyjanak a 
dúsgazdag palotáinak azon fényárjára, mely őket 
vakká s a szegénység iránt érzéketlenné teszi, s 
fogadják el intixi elvül azt. mit egy hazánkfia 
mond :

.Minden úgy van jól, a hogy van !*
< fregek, fiatalok, nők és férfiak, ünneplő szép 

ruhájukhoz illően, jó lelkűk egész buzgalmával, 
szivük igaz melegével igyekezzenek tehát megte
remteni itt most az összhangot, a jókedvet s az 
akarat ezen általános hatásának eredménye hő 
vágyunkat igaz fénynyé fogja érlelni s hogy ez 
igv legyen — ime én rá mondom az „Áment.*
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.Vagy Mihály, 1897. március 10.

ütdt/oegxkjf latrán,
ügyvéd.

Hirdetmény.
Néhai Gróf SZTÁRAY ISTVÁN zár

alá vett Sztárán lévő összes hagyatéki 
ingatlanai, úgymint: 130 hold búza, 
160 hold rozs, 60 hold repoze, 200 
hold lóhere vétón, továbbá az összes 

rét s legelő, valamint tavaszi szántásra 

készen álló 350 holdnyi szántóföld, 
az 1897-ik évi termés kihasználására 

azonnal bérbe adó.
Ajánlat márczius 16-ának déli 12 

órájáig tehető. Feltételek nálam Sztá
rán és Sulyovszky István ügyvéd irodá
jában Nagymihályban megtudhatók.

Sztárán, 1897. évi mártius hó 9-én

Szkurkay Lénárd,
zárgondnok

I k. 17'.»3 szám.

1 *96.

Árverési hirdetményi kivonat.
A homonnai kir. járásbíróság mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Lebovict Jakab 
végrehajtatóiiak Spimydk Mihály és István végre 
hajtást szenvedő elleni 10G írt tők< kövctolés és 
járulékai iránti vrgrehajtási ügyében a s. a újhelyi 
kir. törvényszék a <homonnai kir. járásbíróság) te
rületén lévő l’ichnve község határában fekvő a 
pichnyei 5*.  számú telek jegyzőkönyvben A. 1. 
A 31. sorszám alatt felvett s/4. úrbéri telekből 
fele részben a B. 1. és 2. sorszám alatti Spirnyák 
Istvánt és Spirnyák Mihályt illető jutalékra az ár 
verést 31*0  forintban ezennel megállapított kikiál 
tási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan az 1X97. évi márczius hó 16 ik napján, 
délelőtti 1O órakor l’ichnve községben a községi 
biró házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 1O°át vagyis 39 forintot készpénz 
ben. vagy az 18H|. LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az. lxs|. évi november 
hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságiigyministeri 
rendelet «. teában kijelölt óvadékképes értékpapír 
bán a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1KM1. 
LX. t.-ez. 1"O a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Homonnán a kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóságnál 1897. évi január hó 3. napján.

Kőtach, kir. albiró.

1«9".

Árverési hirdetmény.
Alulirt bir.^ázi végrehajtó az. |M*I.  évi LX. t. ex. 102. 

a f-rtclméln ii t /.« iiiu‘l k-i/Jiirré ti >zi, hegy a Iwreg’wuzi 
kir. törvényszék 122. nz.ámil végxéne által SrAw-arr« fínrí 
javára ÓK a nagymihályi kir. jl.iróaág 6’.h»M97 «. végzés 
által s.hnih" Jűuia •- Hmih /</./ •:>»/ javára 1‘qjkoMj Antal 
ellen ..*8Z.<>fii  3*3  frt “6 kr. t.’.k. ennek külöiilnixe iil.'.tól 
-/.áinitan.ló kamatai éa eöflig ö««/.e*en  perköltség követeién 
erejéig elrendelt ki.-l.'gitéö végrehajtás alkalmával bin’.ilag 
le- én felíllfoglalt é*  376 Írtra !»<•< Miit vegyen házil.utorok. te
hén. hintó. Ml... Mblml álló ingónágok nyilvános árverén

utján el.ulatnak.
Mely árven'-nnek a 3*1 én 690/1*97. az. kikflbléM rendelő 

végzőn folytán a helyn/.inén. vagyin alperes falkuni lakásán 
letudó e-zközlé-. ie 1897. év márczius hó 26-ik nap

én ahlios 
hivatnak

meg. hogy az érintett ingóságok az 1**1. évi LX. t.-cz
107. s-a értvlmélmn a legtöbbet igéiének bm nár.m alul in
eladatni fognak.

Az elárverezendő ingónágok vételára az 1**1. évi 
LX. t.-< z. 10*. § bán megállapított feltételek nzerint leni ki-

K. lt Nagy Mibályon. 1*97.  évi hó ft. napján.

fi ál VUmoMt
kir. bir. végrehajtó.

elvinezz.uk


1«9". márezius 11FELSO-ZEMPLEN.

Gyümölcsfa vadonezok és nemes ojtványok eladása.
Vadoacaiiál 3 5 IO.imhi «lrb tételűéi ő -u.tzJilék rugedmOn '

A rendkívül győkerzetíl életei •» utl-mczok erseriül .g>eub* xxMag
•Agwakra vannak válogatva, mely védtelenül nagy előny a rendelőre in-zv« ezen télül az 
arak i» mérsékeltek illetve igen alacsonyak
3 4 5 evet allando. vagyis termő helyökre kiültethető es ott azonnal beojthato vadonezok

1 M<S í-II uiili m. VM-tag /OO r < 10 forint.
II lő mili méter /OO 5

III |J uuli méter /OO 2.se
Kezbeli nemesítésre alkalmas 2 3 eves vadonezok

’. mm'’-égfi l«l UÚll IOO . 2 frt / r< 18 tit
II 7 mili /OO 1.60 mint 14

III 6 in. /O»> 1.20 Uttttt 11.50
Nyári szemzesre alkalmas I 2 eves vadonezok

1. uiinő'égü ő mili Hitt r.i 1 frt I1ttt1t> 9 50
II 4 uiili //>O 0 80 Kittit 7 50

III 3 mili /OW 0 60 t<t(t(t 5 50
\ adonrzok a k .vetk< z >kl 1 remlvlltvlr«»k meg körte. alma doucin. paradicsom, birs.

prunus myrobo ana. szent joulien. kökény, sarga baraczk. mandula, oszibaraczk fekete meggy, 
sajmeggy. prunus mahaleb eper

A n-ii'lebt.>gvn.it<»»it.i't illetve '-zc.-ilHt.i-.in il < fenti Ven illái jelzett méretek 
pontosan betartatnak

Gazdasátn <-zélokra alkxluri- 1 ő éve» nem <«it««tt eperfából i-. n irigy ké*/.k*t 
van. A •'elintek drbja Jő kr I<hi *lrl» ára 2«» frt. Iimmi .|rb ara I7<» frt. A gyengébbek 
aránylag olrmiblmk

Mindezen vad<*n< z**k megieinlelLet-'k

UNGHVÁRYSÁNDOR
gyümölcsfa-iskolájában Czegléden.

I gyanc'ak fenti < /. gnél k.q liit.k m •_a« t..iZ'íi • t.-i| « r«- n> \< It körte alma, szilva,
osz baraczk kajszin, cseresnye meggy, eper, birs ■ - noszpolya esem i- a k tk. / . u m ktt

Az 1 J éve- igen szép csemete darabja .... lő Ju ki.

a .1 4 , .. . .. . . . 3ii
a 4 -á.......................   .30

Nagyobb vételeknél ái< nj>->lm<-iiy adatik.

----- ! ! Tessék árjegyzéket kérni ! ! -----

Hr.-a"

[párnái An(l°r 4 
a ,.K o ■“-hoz czimzett szállodája 

Sztáray gróf kastélya átellenében 
2ST a g' y - ilxályexx.

Ajánlja kitűnő minőségű v ilótli hamisítatlan. íz 
1X93. évi XXXIII. törvénvi-zikk értelmében k</• It 

asztali és csemegeborait 
utvzai kimérésben mérsékelt árban

Kitűnő minőségű asztali bor I liter 12.
„ . - - . 54.
• - » . „ 6<l.

F<>zt féle Vitt uai yyömjy r I.INI
Hegyaljai szamorodni . 1.20.

. 1.50.
xx'.t-iki „ . gyógybor . 200.

-lx orron urak b. figyelmébe
Tokaji xsszú gyógybor 1 liter 3.00.

- . . w 4.00
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Edelstein Henrik
incm-pcsztó és g-p- a p j 11- á r vl raktár.

Férfi-ruha készitö műhely
='-■ Z". .. NAGY-M1HALY. =====

Nagy választék a legújabb divatu

valódi angol gyapjúszövetekben.
= FÉRFI-OLTONYOK

mertek szerint, magyar, nemet franczia es angol divat után 

leg-csixiosa'b'baxi és legjutánycsa'b'b árbar.. 
készittetnek.

Meg:endelásek a legrövidebb idő alatt eszközöltetnek. ■"
legf. - . 5.00
Ménesi veres assza „ 2.50
Kitűnő é» szilvőriinn . 1.10
Szyrmiai régi „ |.5o
A borok árai ii.igvobb mennyiség vételénél egyez 

ségileg olcsóbbak.

\ an szerem sem a n é. közönség szives tinhuiú 
-ara le*  ni. ho^x üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser. villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható
Ebéd, raenora. hideg <- méh g éte
lek a nap minden szakában étlap .sze

rinti rendes árak mellett kaphatók.
Az utazó küzöntw'-g szívás tiu v<Ilic-ln' ajáuloni

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Tay<nt intíiilfik *.*  kftruitiz illik. — s
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!! Meglepő újdonság'!!
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Ij méuinzer .szerinti nagyitána mindennemű én 
naggndgu arezképnek igen olenét árak mellett.

REICH ADOLF 
Nagy-Mihályon. foutcza 

ajánlja n a g y raktárát a legújabb divata 

FÉRFI-RUHA 
SZÖVETEKBEN.

Legolcsóbb öltönyöket 
sajat nagy választékú valódi angol 

gy apj uszövetei bői 
készít a legújabb divat után

NloiuxbroiiK’-. Olaj-, /\(|iiarcll-
ós (jpal-aixzké

.1 ke/uk tapasztalt műrészek által keszilre, mey nem halványodnak, s a hasonla
tossá!/ minden tekintetben tökéletes.

kz általunk követett módszer következtében képesek vagyunk egy csoport
képből egy alakot kivenni, vagy több egyes képből csoportképet állítani össze 
anélkül, hogy elkeszitese nagyobb ár mellett eszközöltetnék.

W" Nayyifunk l.itlmyiaphiát. 7.ini nyi-aphiát. Fametszetet, ltajzokat stli.

— Egy kép elkészítése 19 napig tart.
Hóeehh felriláiiositást nyújt J. Erritz <£• Co. m m Frankfurti ezéy helyett

LANDESMAN B. könyv- és papirkereskedése NAGY-MIHALY.
— Mintak.'p ugyanott in. gt. kintli.'tö.

Nyomatúit Landcbiuan B. könyvnyomdájában.


