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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

IIEIKEIZTOIÉO:
Hova a lap hzhIIuiiií részét illető minden 

közlemény intézendő •

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.

Bermentvtleii levelük nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . . . .4 frt.
Fél évre . . .2 frt.
Negyed évre . .1 frt.

Egye*  szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetőitek, hirdetési ős nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesman B. könyvnyomdája.

Városaink.
Mintha egy egész ezredév létünket, ki

fejlődésünket meg akarta volna semmisíteni, 
megizmosodásunk legtöbb tényezői: városaink 
érdekében eddigelé oly kevés történt.

Talán a magyar faj keleti ázsiai vére 
volt az oka, a mely inkább vonzódott a vi
dék szabad téréihez, mint a városok rideg 
kőhalmaihoz, — talán nemzetünk politieai 
szervezetében volt az akadály, mely kizárólag 
a földmivelésre foglalta le a munkás job
bágyak kezét, — a semmittevésre, legfeljebb 
a harezra és politikára a nemesek osztályát 
és nem juttatott véreinkből a városok alapját 
képező ipar- és kereskedelemnek embereket? 
Valóban rtni rajtunk egy fojtó gőznek ne
héz átka iilu, mely nem engedte legtöbb 
érdekeinket észrevenni egy hossza évezred 
alatt.

Régi városaink agy szólván mind idegen 
eredetűek, mi nem igyekeztünk azok alapítá
sában serények lenni. Es e városokban idegen 
nvelv mellett is sokszor fennen lobogott a 
magyar hazaszeretet lángja, lakónk együtt 
vérzettek a nei!'-*- ,: •r«tw>d“,.ígért a magyar 
ajkunkkal s híi támaszai voltak nemzeti ve
zéreinknek. fejedelmeinknek ! Mennyivel 
erősebb, menynyivel hatalmasabb bástyáit 
képezték volna hazánknak, ha törzslakosaik 
magyarok lettek volna!

Helyzetünk a százados harezok meg
szűntével nagyot változott. Az altöld térés 
rónái, a magyarság tömegének lakóhelye a

T A R_C Z A. 
Az áruló.

Irt*:  Bartus Sándor

A fiitetleu szobában szegényes, de tiszta fehér 
ágyon, baláirs vált arczczal, mozdulatlanul fekszik 
egy agg nő. Haldoklik, de még eszméleténél vau.

Föléje hajlik egy ifjú tiszt — gyermek 
még — szeme nedves, oldalán kard, mellén két 
érdemkereszt. Vigasztalja, bátoritja. Majd elfordul 
s zsebkendőjét arczára szorítva kiizködik, hogy 
elfojtsa zokogását s letörölje szemeiből omló 
könnyeit.

Az asztalon félig kiégett mécs lobog, mely 
a tiszt kísérteties árnyékát a falra vetve, elárulja 
titkolt fájdalmát forrón szeretett anyjának.

A haldokló meg megrendül — hallgatódzik.
Kívülről puskaropogás, hullik, közbe közbe 

egy egy ágyú mély dörgése rengeti meg a kis 
szoba vékony falait.

A gyermekkatona kiegyenesedik az ágy fölött.
— Anyám, mennem kell, az ellen már támad 1 
Fuldokló zokogással borul ismét az ágyra s 

csókjaival borítja a fonnyadt, sápadt ajkakat.
Kívülről siető, közeledő léptek zaja hallatszik. 

Az ajtó gyorsan föltárni.
A haldoklónak a rémület uj erőt ad. kétségbe

esett erőfeszítéssel fonja lesorvadt, vékony hideg 
karjait tia nyaka körül.

— Hadnagy nr! jelentem alássan — százados 
ur parancsára — haladéktalanul el k< II zárni 
szakaszával a déli kaput.

A küldöttei tisztéig, sarkon fordul, siető léptei 
elhangzanak.

háborúk alatt elnéptelenedvén, az uj lako
sokkal kellett benépesíteni : rokonfajok 
hiányában némettel, ráezezal. tóttal, román
nal. Az azelőtti kizárólagos magvar vidék 
eltesztette e jellegét, vegyesajkuvá lett még 
az ország szive. Budapest körül, s szélesebb 
alföldi városaink közül is sűrűn fekiisznek 
a nemzetiségi községek. A hegyvidékek régi 
lakosai pedig' nagyon kevéssé engedtek a 
magyar művelődés behatásának, városaik és 
faltaik jórészt mostanáig megtartottéik eredeti 
jellegüket, nyelvüket és szokásaikat !

Es a magyar elem i.z újabb időkben a 
vázolt kedvezőtlen helyzet mellett is népes
ségben nagy haladást tett, meghaladta a 
többi nem magyarajka lakosságot egvüttéve.

Mi okozta e halad:!, t ?
A sokat gúnyolt statisztika felel meg 

erre. Mig nemzetiségi falvaink lakossága cse
kély igényeivel, földhöz ragadva, mint egy 
üvegharang alá helyezett médium, megtar
totta s meg is fogja tartani nyelvét, elszige
teltségét s mint a róntui „paganus" nem 
mutat hajlandóságot az uj eszmékre, a hazai 
műveltségre, a beob. r.ihísr*..  add’.j,nizetiségi. 
vagy vegyesajku városaink a legutolsó 
emberöltő alatt megkétszerezték, sőt meg
háromszorozták magyar lakóik számát s 
számtani biztossággal ki lehet mutatni az időt 
— feltéve, hogy az erre kedvező körülmények 
meg' nem szűnnek. — amikor összes lakosaik 
nyelvben is magyarokká válnak I E körül
mény mutatja meg a leghelyesebb magyar

A tiu hiába igyeksz.ik szabadulni. Anyja 
vaskapocskó'iit szorítja fejét hidegülő keblére két 
karjával s hideg ajkaival lázasan suttogva könyörög 
neki.

— De. ne menj. — Itt hagynál... nyomo
rultan elpusztulni ? ügy is... meghalok nemsokára... 
Csak addig — az égre kér... kérlek, csak ... csak 
addig ne hagyj... magamra... Látod.... úgy 
fáj.... itt, — itt bent... Meghalok . ..

A tiu bensejében óriási küzdelem megy végbe.
A jéghideg ajkak most forrókká változnak. 

Perzselik a tiu arezát.
— Volna szived most... most itt hagyni... 

engem — hisz... anyád, gondold meg... anyád 
vagyok. Ne... no hagyj... itt, az Istenért... 
egy... egyetlen... fiam, gyermekem.

A tiu szinte durván rántja ki magát. Anyja 
ölelő karjai elerötlenedve hullnak vissza az ágyra.

— Mennem kell anyám, a haza parancsolja! 
De. a mint anyja kétségbeesett, könyörgő, esdö, 
majd szemrehányó tekintetét látja, megtörik akarat
ereje s megadással, sírva roskad az ágyra.

. •
Az utezai harez kint már javában folyik.
Egyfelől óriási, pusztító, gyilkoló tömeg, 

másfelől pedig lelkesült, merész, elkeseredett vak 
inerő, kisded pirossipkás csapat küzd.

Nincs szükség itt lelkesítő szóra. Érzi, tudja 
mindegyik, miért harczol. Szemükben n halál
megvetés.

Csattog, törik a kard. Meg-tnegvillan tnagosan 
az égő háznk tüzfényében, lecsap, nyomában jár 
a halál, kiomló piros vér jelöli útját. Dördül az 
ágyú, végig söpri a szűk utezát az öldöklő kartárs. 

nemzeti politica útját, emelni ti városokat, 
minden törvényes eszköz és kedvezmény 
erejével s különösen ezivilizálatlanabb vi
dékeinken arra hatni, hogy a nagyid)!) köz
ségek. a városok szaporodjanak.

Nézzünk szét hazánk térképén, s lát 
hatjuk, hogy a magyarság, a nemzetiségi 
területekbe a városok által ékelődik be! Ne 
legyen felszólalásunk kiállói szó a pusztában, 
de figyeljenek reá mindazok, kiket sorsuk a 
magyar nemzet vezetőivé tett. — mindazok, 
a kik haladásukra egy vagy más tekintet
ben befolyhatnak, különösen az állami közle- 
kedésügv. a közigazgatás és népneveiéit hi
vatott vezérei! A vasutak nagyon fontos etil- 
turális tényezőt képeznek, központokat te
remtenek az iparnak és kereskedelemnek. — 
a közigazgatás s más hivatalok magyar tiszt
viselőkkel, a beköltözött iparosokkal és ke
reskedőkkel magvát képezik a magyarságnak 
s a nevelés bevégezi a többit.

Minél inkább növekednek vidékeink köz
pontjai. annál jobban szaporodik bennük a 
magyar elem, mert a fejlődés, az érintkezés 
nyelvévé a magvart teszi, melyre már az 
iskola megtanítja a fiatal nemzedéket s mely 
nyelvismeret ily helyeken nem vész el, mint 
a falvakban, hol nem lehet a magyar be
szédet értékesíteni s azt a fiatalság az életben 
ismét elfelejti, hisz a falvakban még az értel
miség is kénytelen a munkás nép kedvéért 
annak nyelvén beszélni.

Sőt ki kell mondanunk, hogy városaink

< Irjöugő düh. kiáltás, haldoklók nyögése minden 
felé. Hull a vakolat, az üszők, fölkapja a futó 
szél, beszennyezi a frissen hulló fehér havat s a 
küzdők közzé szórja.

Vér, — párolgó piros vér mindenütt.
•

A haldokló a kis szobában mindezt már 
nem hallja, nem látja. Alig lélekzik már. Ajaka 
mintha mosolyogna, érzi, tudja, hogy tia el nem 
hagyta.

A fiatal tiszt elfojtott lélek zettei, szorongva 
hallgatja a harczi zajt. Még mindég küzd magával, 
í gy húzza valami kifelé. Talán még nem késő?

Egyszerre fölhangzik kívül a kiáltás, mely 
a gyermektiszt szive mélyéig hat:

„Szöknek a déli kapun!**
Vágtató lovassznkasz rohan el az ablak alatt.
Még fölismeri szakaszát a rohamot jelző kiirt 

hangjáról s összefolyik szeme előtt minden.
Nem hallja már az örömmámorban úszók 

győzelmi zaját, nem látja az örömpirt a hős baj 
társak arczán ...

Nyílik az ajtó, négy véres, puskafüstös alak 
élén egy tiszt lép be rajta. Egy perczig némán 
áll meg, majd alig hallhatóan hangzik szava :

— Kötözzétek meg!
Leszakítják anyja ajakáról, fölrázzák érzé

ketlenségéből s bilincsbe verik kezét lábát — szót
lanul, ellenkezés nélkül tűri.

Ütemes léptekkel indulnak kifelé. A mécs 
sisteregve, sustorogva utolsót lobban s a halott 
egyedül marad a sötét szobában.

«
Rozoga faágyon, fejét kezére nyugtatva, ül 
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érdekében állami gondozással, törvényekkel 
is többet kell teimilnk. Megváltozott hely
zetünkben nem a vidék lévén többé erős
ségünk, s nem a földesnri h ita|omsz<’> a nép 
irányítója, hanem a p<dgári szabadság, ennek 
magyar nemzeti irányban legalkalmasabb 
ápolói: a városokban kell keresnünk jövőnk 
biztosítékait!

Az országos szölötelepitö szövet
kezet czélja és szervezete.
Hazánk szol-'hegyeit elpusztította a philloxera !
Szőlőink rnegs. mmisülésével elveszett egv 

mérhet len nagy nemzeti vagyon. Szőlőtermelő 
népünk elszegénvedvtl s ege igen nagy részük a 
koldusbottól menekülendő. Amerikába és Szlavó
niába vándorol.

Társadalmunk a -z."l"k pusztulása után 
agóniába esett, sem bátorsága sem pénze nem 
volt, de még ut és mód sem volt arra, hogy uj 
szolok't miként ültess*  n, a kipusztultakat miként 
rekonstruálja, a kezdeményezé-st az államtól várta, 
sót még ma is ott állunk, hogy szőlőtermelőink 
nagvrésze mindent az államhatalomtól vár. pénzt, 
talajt, szakértelmei !

Az állam az elpusztult szőlők rekonstruálása 
> uj szolók telepítése tekintetében megtesz ugyan 
minden tőle telhetőt, azonban e tekintetben a lég 
nagyobb feladat nem az államra, hanem a társa 
dalomra hárul. Az állam adhat segélyt, adhat 
olcsó kölcsönt a szölotelepitónek. de nem adhat 
kész, kellő szakértelemmel betelepített szőlőt, ezt 
megtenni a társadalom feladata. Ezen társadalmi 
feladat keresztülvitelét vállalta magára az országos 
szol*.telepítő  szövetkezet.

M« rt ugyan mit ér a s. gélylyel, mit ér az 
olcsó kölcsönnel a közép és kis szőlőtermelő, ha 
nincs megfelelő szőlőtalaja s ha nem bir szak 
értelemmel az uj szőlőkulturában. Megfelelő talajba 
szakértelem nélkül ültetett és kezelt szólok csak a 
nemzeti vagyon további pusztulását mozdítja elő.

.Kész szólót a termelő kezébe*!  Ez jelszava 
az országos szölötelepitö szövetkezetnek !

Az országos szölötelepitö szövetkezet az 
egész országra kiterjeszti tevékenységét és az el
pusztult szőlők rekonstruálása, uj szőlők telepítése, 
a kor színvonalán álló egészséges munkairány 
követése, a hazai csemegeszőlő és borkészletek 
nek külföldön biztos és állandó piaczok szerzése 
stb. által visszaakarja hódítani veszendőbe ment 
nemzeti nagy kincsünket, a .szőlőt*  és ezzel biz 
tosifani akarja szőlömüvelő népünk vagvonosodását 
s ezreknek nyujtand biztos alapot a tisztességes 
megélhetésre. A szövetkezet működését egyenlő 
arányban terjeszti ki úgy a kötött, mint a homok 
talajon levő szólőkulturára.

Az országos szölötelepitö szövetkezet fel 
adatainak megvalósítása czéljából azon tagjai 
számára, a kiknek sem szőlőtalajuk. sem pénzük, 
sem szakértelmük nincs, szőlőterületeket vásárol.

sziik börtönében a rab Némán, érzéketlenül bámul 
maga elé Csönd, mély csönd veszi körül. Nem 
hallatszik ide a diadalujjongás. nem {hatol be a még 
égő házak piros fénye.

Néha néha nagyot csörren zörren a nehéz 
bilincs, ilyenkor a rab fölriad, majd ismét vissza
esik fásultságába . . .

Kis világosság szűrődik a kulcslyukon ke
resztül. csikorog a zárban a kulcs. Feszülettel 
kezében, nesztelenül közeledik felije egy jóságos 
arczu ősz pap.

Csöndesen mellé til az ágyra, hosszan imád
kozik. majd vigasztalni igyekszik a rabot. Ez. 
mintha minderről semmit sem tudna, mozdulat 
lanul marad.

Forró könnycsepp hull a pap kezére. Most 
hirtelen mozdulattal megragadja karját a fiú, 
könnyes, kérő szemeit az ősz pap bizalmat ger 
jesztő arczára emeli s halkan megszóltál:

.Csak egyre kérem szent atyáin, temesse el 
tisztességesen édes anyámat." Szorongva, türelmet 
lenül lesi a felelet' l:

r ígérem fiam!*  
A hála érzelme sugárzik 

két szé> visszaadta nyugalmát 
találkozik anyjával, úgy sincs 
senkije. Szempillái lecsukódnak 
szépet. . . csöndesen . . .

Az os/_ papt olvasóját kezében tartva, gépiesen 
mormogja imáját s szeretetteljesen nézi az alvó ifjút.

De az álom n« m tart sokáig.
Kívülről léptek zaja s fegy veresörgé-s hal 

latszik. A pap gyöngéd érintéssel felkölti az alvót. 

>zemeiből. Ez a 
Hisz nemsokára 

itt e földöu már 
s a fiú álmodik

azokat beülteti, parczdlázza » nekik a vételárnak 
Itt |5 él alatt kisebb részletekben letudó tör
lesztése mellett tulajdonukba bocsátja.

Azon tagjainak, kiknek talajuk van. de 
pénzűk és szakértelmük nincs, talaját beülteti, 
okét szakképzett kezelők által az uj kultúrába be 
v< z« ti - a beültetésért jár" munkadijat hosszabb 
lejáratú kölcsön formájában szedi be tőlük, hogy 
ki ki szőlőtermése egy töredékéből könnyeden 
törlesztli' sse tartozását; végül azon tagjai részére, 
a kiknél csak a szakértelem és jártasság hiányzik, 
szövetkezeti telepeken munkásokat és szölőkeze- 
lok' l képez.

Nagy, sőt kiváló sulvt fektet a szövetkezet 
a homoki szőlőkulturára s minden erejével azon 
lesz. hogy a homoki szőlők telepítését meg az 
által is előmozdítsa, hogy igyekezni fog megnyerni 
a saját jótállása mellett, pénzintézeteket arra, hogy 
az állam által garantirozott 25 milliós kölcsönhöz 
hasonló feltételek mellett homoki szőlőkre is enge 
délv/.zenek törlesztése*  kölcsönöket. Ilyen ked
vezményre a homoki szólok jövedelmezőségüknél 
fogva méltán igényt tarthatnak !

A szövetkezet <z«n nagy feladatai mellett 
tagjai egyéb szőlőszeti szükségleteit is ellátandja. 
nevezetesen európai és amerikai szölövesszöket és 
oltványokat tömegesen termel s azokat tagjainak 
jutányosán bocsátja rendi Ikezésére, valamint a 
tagok vesszőkészletei eladását közvetíti, államilag 
segélyezett anya és minta szölőtelepeket létesít, 
karóim rés czéljára akáczosokat ültet és kosárfözt 
termel.

Tagjai körében a szakértelmet igen olcsó 
szaklap kiadása által is terjeszti a szőlőszeti 
mellékt'rmény<‘ket feldolgozza s a jobban nem 
értékesítheti. borokból cognacot gyárt.

S z ő 1 o szét ü n k felvirágoztatására azonban 
mindez m m elég, mert mit ér a legszebb szőlő, 
mit ér a legjobb bor. ha nincs rá vevő. A sző 
vetkezet működésinek egyik fő csoportja leend 
a szőlőtermények jó áron való s biztos értékesít 
hetesének keresztülvitele.

Ezen czél elérésére a szövetkezet tagjai bor 
és csemege szölókészleteinek eladását közvetíti, 
külföldi piaczokat keres fel és nyer meg. külföldi 
kereskedőket hiv be. hogy tagjai szőlőjét és 
borait lehető jő áron eladhassa. Sót ennél sem áll 
meg. hanem ha nagyobb bor mennyiségek állanak 
majd rendelkezésére a monarchia, esetleg a kül
föld nagyobb városaiban mintapinezéket és kimé 
réseket állít fel, továbbá szőlő és borkiállításokat 
és auctiókat rendez.

Mindezek oly nagyhorderejű feladatok, me
lyeknek ezé tudatos megvalósítása nélkül szőlőink 
h< lvreállilva, szőlőtermelő m piink a koldusbottól 
megmentve s szőlő és borkereskedelmünk fel
virágoztatva nem lesz és nem lehet soha.

Az országos szölötelepitö szövetkezet szék
helye Budapest.

A működéshez szükséges tőke 1<m» korona 
névértékű üzletrészek kibocsátása által képezi*  tik. 
Az üzletrészek havi 1(1 koronás részletekben is 
fizethetők. A szervezési költségik fedezésére minden 
üzletrész után a jegyzés alkalmával 2 korona be- 
iratási dij fizetendő.

Csikorogva fordul rozsdás sarkaiban a nehéz 
vasajtó.

Szuronyos fegyverek között indul utolsó 
útjára, az öreg pap karjára támaszkodva a 
gyermektiszt. A hosszú, komor folyosókon tompán 
hangzanak lépteik

Kiérve a négyszögű udvarra, metsző, hideg 
téli szél csapja meg halovány arczát, magával 
hozva hosszan, vontatva az öreg toronyóra szomorú 
kongását.

Bajtársai már várják öt komoran, némán. 
A gyermek szilárdul áll meg előttük.

Századosa lép elő, papírtekercs a kezében s 
érezes hangján olvassa fö»l előtte a legsúlyosabb 
vádat 8 Ítéletet: „Áruló büntetése halál.'*

A fiú megrendül. Tekintetét tiszttársai cső 
portjára veti Szomorú részvétet lát mindenütt. 
Tudja, hogy azok nem tartják annak, a mivel 
vádolva van.

Leszakítják melléről dicsősége jelvényeit, 
kardját ketté törik, messzire siklik a törött penge 
a sima, kövezett udvaron.

A hajnali homályban, távolabb kis f keteség 
látszik, mögötte frissen fölhányt földrakát. Kis 
gödör az nem nagy és mégis elég arra, 
hogy egy ártatlan, fiatal szív csöndesen alhassa 
benne hosszú — hosszú . . . örök álmát.

Az elé állítják. — Tizenkét közvitéz várja a 
jelt.

I ompán, csöndesen hangzik a vezényszó s 
tizenkét fegyver dörrenése egybe olvad.

A vitézek szeme nedves, — talán a puska 
porfüsttől kezük remegett s csak egy golyó talált.

De az az egy jól talált.

A szövi lkezet ügyeit Budapesten az igaz 
gat óság vi zeti a felügyelő bizottság ell< nőrzése 
melleit. A vidéki ügyvitel és a tagokkal való 
érintkezés sikeres keresztülvitele czéljából, az 
igazgatóság minden községben, hol szőlőtermeléssel 
foglalkoznak, bizalmi férfiakat „ügyvivőket*  nevez 
ki, a kiknek feladata leend:

1. Eladásra és betelepítésre ajánlott szőlő- 
.őrületeket nyilvántartani, s a szövetkezettel közölni.

2. A szí»vetkezet által beültetett s eladásra 
kerülő szőlők vételére ajánlkozó vevőkkel tárgyalni.

A működése helyén levő bor, szőlő, olt
vány. vessző stb. készletet, illetve szükségletet 
tudakolni, a szövetkezetnek bejelenteni, bormin
tákat beszerezni s küldeni.

4. A szövetkezet által venni vagy eladni 
kívánt terményeket és anyagokat tudakolni s a 
vételt vagy eladást közvetíteni. Végül

5 Mindezekről könyvet vezetni. Az ügy
vivőket működésűkért az igazgatóság által meg 
határozandó jutalék illeti.

A szövetkezet tagja lehet bárki, nemkülönben 
alapok és egyletek, mint jogi személyek, és kis 
korúak is az általuk aláirott belépési nyilatkozat 
alapján. A szölőtelpités és a szőlőszeti termények 
értékesítését ennyire felölelő intézmény biztos emel 
tyűje leend szőlőtermelésünk és borászatunk fel
virágzásának. s ha ezen czélját a szövetkezet be
tölti. a mi, hogy megtörténend kétségtelen, ezzel 
egvütt nem megvetendő pénzügyi eredményt is ér 
el az által, hogy az üzletrészek után tisztességi s 
sőt jelentékeny osztalékot fog tagjainak juttatni.

Az üzletrészek törlesztésére szolgáló özszegek 
egyelőre a Pesti magyar kereskedelmi bank teréz
városi fiókjához Budapest, VI. Andrássy-ut 21. sz. 
alatt küldendők.

Bővebb értesítést az országos szölötelepitö 
sző vet kezet szervező irodája (Budapest VI. Nagy
mező utcza 12. sz. a.) ad.

Vegyes hírek.
— zí szalutdaáy ünnepe márczius 

tfi-én. Százon jóval felül valánk. kik a terített 
asztal körül ülve, néma áhítattal várónk a 
szivet büket felemelő, a hazaszeretetet élesztő és a 
népjog. szabadság, egyenlőség és testvériség lángját 
lobogtató szent igék hirdetésére. Megkezdődött. 
Az igazi szabadság honának, a fenséges termé
szetnek alapos ismerője: Stépdn Gábor kivezetett 
bennünket azon tájra, hol a szabadság, egyenlőség 
és testvériség örök forrása fakad. Rámutatván a 
nagymindenségre, a hol mirriadnyi parányok 
egyenlő joggal teljes szabadsággal végzik n vilá 
gokat alkotó munkájukat s örök időkön át testvé
risülnek. Leszállóit velünk a mirriadparányalkotta 
ősanyánkra, a testünk, lelkünk és érzelmeink örök 
forrására; a hol az anyag és a napsugár örökön 
épit és rombol; rombol azért, hogy ismét szabaddá, 
egyenlővé tegye azt, a miből alkotva lettünk; és 
újra pediglen azért, hogy a különféle egvedek 
elemei, újabb és újabb életben testvérisüljenek. 
Kimutatja tehát, hogy az emberiség ez érzéki 
létében a szabadság magasztos eszmeit az anya 
föld méhéből szívja. Ezen Örökkévaló eszmék a 
történelem tanúsága sz- rint, mint a zaklatott tenger 
korhullámai bejárják az emberiség minden rétegét, 
hősöket és martyrokat szülve, hogy az emberiség 
boldogulásának útjában álló zsarnok szírijeit szét 
zúzzák s maguk alá temessék. — Poldnyi Géza, 
nyugodt hangú szónoklatával talpraesetten jellemezte 
a jelen társadalom fogyatkozásait, ezeket a múltakéi 
val egybevetve, azon következtetésre jut. hogy a 
jelen társadalom úgy az erkölcsi, szellemi, vala
mint anyagi tekintetekben is felette áll a múltaké
nak. Egyetértésre s összetartásra lelkesíti az ün
neplőket. mert a két tényezőkben rejlik az erő 
és a hatalom. — Olchvdry Bertalan, a tőle meg
szokott érezes hangon tartott szónoklatával dicsőí
tette a szabadság magasztos eszméit és azok kiví
vásában résztvett halhatatlan hősöket. — Sulyovszky 
István, a népszerű modorban előadott szónoklatával 
rendkívül nagy tetszést aratott. A szabadságharc*/,  
kiemelkedőbb pontjait ismertetvén, megemlékezik 
a 4S iki hős és dicső harezosokró] ; magasztalja a 
szabadságharcz legdicsőbb s legnagyobb bajnokát. 
Kossuth Lajost, s a magyar in mzet ezen meg
váltója. örökön örökké élő szent emlékének, mély 
kegyelettel áldoz. És akkor felhangzott: Isten áldd 
meg a magyart*  szivet lelket megindító akkordjai 
elhallszanak a szabadba is, hol az összegyüleinlett 
nép apraja nagyja megilli tődéssel hallgatván, visz 
hangoztatja: Isten áldd m<*g  a magyart! — Az 
ünneplés virradatig folyt; természetes, hogy folyt 
az áldomáspohár is, és éltetődött a város színe 
java, a legöregebbje? s legérdemese bbje.

tiztrajnyán átcsatolása Nagy» 
Mihályhox, S/.trajnván községnek városunkhoz 
leendő csatolása tárgyában beadott kérvényét 
Zemplén vármegye közönsége e napokban pártoló- 
lag terjesztette fel a belügyminiszterhez; ez ügy 
ben egy sztrajnváni lakosokból álló küldöttség 
tegnap memorandumot is nyújtott át a miniszter
nek, miután I’nghvármegye felterjesztésében a 
csatolás ellen nyilatkozott. Reméljük, a miniszter
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teljesíteni fogja a község méltányos kérelmét. Ez 
ügygyei legközelebb bővebben foglalkozunk.

— -4» átlók! vető btxotfnáff Szír ni a y
József elnöklete alatt e hó 16. és 17 én ülést 
tartott s az időközben adózás alá esők adóját 
megállapította. A bizottság ez idén is a legnagyobb 
méltányossággal oldotta meg feladatát.

— Zempléned miegyébül 1896. évben 
útlevéllel khándorolt: a szerencsi járásból 4 egyén, 
a tokajiból 25, a bodrogköziből Í21, a sztropkói- 
ból 239, a hóim urnáiból 273, a gálszécsiből 276, 
a szinnaiból 299, a s.-a. újhelyiből 343, a varannói- 
bói 383, a nagymihályiból 517; a fentiekkel, mint 
utazótárs kiment 106. Összesen 2586 egyén.

— Felolvasó estély, A gálszéesi polgári 
olvasó kör e hó 15-én este a nagy vendéglő tanács
termében felolvasóestélyt rendezett, melyen a város 
előkelő közönsége kivétel nélkül részt vett. A műsor 
következő volt : „Himnusz" vezette Audrejkovics 
Pál igazgató tanító. „Márezius 15“ irta és felolvasta 
Pethö János. „Szózat" vezette Audrejkovics Pál. 
Közegészségügyi elmélkedés, irta és felolvasta I)r. 
Kende Miksa. Első szerelem, irta és felolvasta I)r. 
Elek Imre ügyvéd. Insurgensek indulója, vezette 
Audrejkovics Pál. Végre egy elemi iskolai tanuló 
elszavalta a „Talpra Magyar“ t igen nagy lelkese
déssel.

— A nó'egyleti estély. Serényen dolgoz
nak a folyó hó 27 én tartandó fényes estély 
sikerének érdekében és (‘lőre is látható már, hogy 
ez úgy erkölcsileg, mint pedig anyagilag sikerülni 
fog. A környékből mindennap érkeznek előjegyzési 
levelek és már ezekből is láthatni, hogy ezen az 
estélyen találkozni fog városunk és környéke intel- 
ligencziájának szine java. A mi a fővárosból lejövő 
művészeket illeti.Jhatározottan mondhat juk, hogy azok 
az igényeket teljesen ki fogják elégíteni, mert a fővá
rosi közönségnek kedvelt művészei.

— Fürdő Málczán. Stépán (iábor nagy
birtokos, ki minden szép és jóért lelkesedik és 
áldoz, egy részvénytársaság megalapításán fára 
dozik. a mely az ott talált gyógyforrást fürdővel 
hozná kapcsolatba. A részvényekre az előjegyzés 
immár megtörtént és az alapitó Stépán (iábor a 
részvényeseket e hó 21 -éré Málczára alakuló köz
gyűlésre összehívta.

— VJszinház építés. A kassai ujszinház 
építő bizottság e napokban ülésezett és a jelenlevő 
Latig budapesti miiépitészszel egyetértve, meg
állapította azon módozatokat, a melyek alapján 
ő az uj színház építésének vezetését eszközölné. 
E módozatok különben jóváhagyás végett a köz
gyűlés elé fognak terjesztetni.

— A takar ék pénzt ár közgyűlése, A 
nagymihályi takarékpénztár ipar és kereskedelmi 
bank részvénytársaság f. hó 14-én tartotta évi ren
des közgyűlését. A közgyűlésen képviselve volt 23 
részvényes 154 részvénynvei, 120 szavazattal. Az 
1896 ik évben volt az intézet összes forgalma 
5,661.532 frt 21 kr. A forgalmi vagyon volt 
650,727 frt 60 kr, mely Ivei szemben a teher kitett 
631,375 frt 51 krt, tiszta jövedelem volt 19.352 
frt 09 kr. mely összegből 15“/o (2902 frt 81 kr.) a 
tartaléktőkére, 17°„ (3289 frt 85 kr.) az igazga
tóság és felügyelő bizottság jutalékára, házalapra 
657 frt 97 kr. 400 drb részvényre 25 írtjával 
osztalék 10.000 frt, tiszteletdijakra 900 frt, jó
tékony czélra 320 frt, jövő évi nyereség-veszteség 
számlára 1281 frt 46 kr jutott. — Az igazgatóság 
és felügyelő bizottság megválasztása egyhangúlag 
történt; megválasztattak az igazgatóságba igazgató
sági tagnak : Haján Imre, Czibur Bertalan, 
ifi. FrMich Gyula, Fdzesséry Tamás. Friedman 
Simon, Schleiminger Róbert. Spiegel Bernát. Pót
tagoknak: llucsinszky Lajosés lioncsinszky Ágoston. 
A feliig velő bizottságba : Bar tus Boldizsár. Pólányi 
Géza, Spiegel Samu. Póttagnak : Sznistsák Nándor.

— Adófizetés a postatakarékpénztár 
Utján. Néhány hónap előtt Ausztriában megho
nosították azt a rendszert, hogy a postatakarék
pénztár utján is lehet adót fizetni, azaz minden 
postahivatal ingyen elfogadja az adófizetést s igy 
nem kell ezzel az adóhivatalba befáradni. Az uj 
rendszer teljesen bevált s ennek következtében 
most — mint értesülünk — a pozsonyi kereske
delmi és iparkamara feliratot intézett a kormány 
hoz a végből, hogy a postatakarékpénztár utján 
való adófizetés Magyarországon is meghonosittassék. 
A pozsonyi kamara e javaslatát megküldte a többi 
kamaráknak, s ezek közül a kolozsvári máris hozzá
járult a felvetett eszméhez.

— Feloldott zárlat. N yiregyháza területe 
a sertésvész-járvány miatt elrendelt zár alól fel
oldatván, a rendes sertés-vásárt megtartják.

— Peesét viasz mint gyógyszer. A 
„Szabolcsi Szabadsajtó" bán olvassuk ezt a meg
lepő felfedezést, a mint alább következik: „Sok 
ember szenved reomatikus fájdalmakban, melyek 
leginkább léghuzamos helységig n való tartózkodás 
tói keletkeznek. Lapunk egyik olvasója a követ
kezőket közli erre vonatkozólag: jobb lábamban 
erős reomatikus fájdalmakat éreztem és sok költe
kezés árán sem tudtam folyton súlyosbodó bajom
ból kigyógyulni. Végre egy régi volt tisztviselővel 
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találkoztam, a ki azt javasolta, hogy nadrágom 
zsebebe 1 rúd pecsctviaszt, két, háromfelé törve 
tartsak, de azon zsebben, a melybe a pecsétviaszt 
teszem, egyéb tárgynak nem szabad lenni. A 
pecsetviaszban levő villany osság a reumatikus 
fájdalmat az egész testben feloszlatja, úgy, hogy 
alig erezünk a megoszlás folytán némi csekély 
fájdalmat. A jó tanácsot megfogadtam és hasznát 
tapasztalom. Eme csekélységnek látszó, kevésbe 
kerülő orvosságot nem árt azoknak megpróbálni, 
a kik ilyen fájdalmakat szenvednek, mert pár 
darab pecsctviaszt állandóan lehet a zsebben 
hordani.

—• VJ orvos. Városunk szülöttét, Rosenfeld 
Miksát, f. hó 13-án a budapesti egyetemen orvos
doktorrá avatták.

— Európa legnagyobb városai a ham 
burgi „Nachbaru legutolsó száma szerint: 1 
London 5.790.1 mmi. 2. Párizs 2.400,0(X». 3. Berlin
I. (>(X),O(X). 4. Becs 1.400,000. 5. Szent-Pétervár 
950,000. 6. Konstantinápoly 1>00,000. 7. Moszkva 
755,000. 8. Mancscszter 700,000. 9. Budapest 
630.000. (Ez nincs benne.) 10. Glasgow 570,1X10.
II. Hamburg .>70,000 lakos. Németország leg
kisebb városa Ilauenstein 160 lakossal; s a lég 
nagyobb faluja Schöneberg. Berlin mellett 62.684 
lakóval. — Németországban 34 falu van. melynek 
több van tízezer lakosánál.

— (Bekűldetett.) Tekintetes Szerkesztő 
ur! Tudva, hogy becses lapjában mindenkor közli 
a közügyre vonatkozó felszólalásokat, bátor vagyok 
kérni, szíveskedjék alábbi soraimat figyelembe 
venni és szintén közölni. A fő utcza innenső vége- 
felé van a Belátz János kovácsmester műhelye, 
hol nagyon sokszor teljes lehetetlen a közlekedés 
a sok és javítás alatt levő kocsik miatt, a mi 
ugyan nem késztetett volna engem a felszólalásra, 
ha annál még nagyobb figyelemre méltóbb jelenség 
nem volna, az, t. i. hogy sokszor a vasalás végett 
odavezetett lovak miatt az ut közepére kell ki
fáradni és gye mekeink az által számtalanszor 
életveszélyben is forognak és csak a véletlen 
szerencsének köszönhető, hogy már eddig is nem 
történt valamely gyerekkel baj. A midőn e fel 
szólalásomat a város mélyen tisztelt főbírójának 
figyelmébe ajánlom, hiszem, hogy megszüntetni 
fogja a jelzett rendellenességet. Tisztelettel: Egy 
aggódó apa.

Márezius lfi-ike llomonnán. Hornon 
nán szinte páratlan lelkesedéssel ülték meg ez 
idén a szabadság ünnepét. A közönség délelőtt 9*/ s 
órakor már a felsőkereskedelmi intézet nagytermé
ben volt összegyíilekezve. Az ünnep az ifj. énekkar 
által remekül előadott „Talpra Magyar"-ral vette 
kezdetét. Krausz Bernát ünnepi beszédet olvasott 
fel. Az ifj. zenekar magyar dalokat játszott. loyZer 
Rezső Rákóczy B. Eerencz alkalmi ódáját szavalta 
el. Ezután Sztankó Ernő olvasta fel Bródy Aladár 
Szabadságharczunk költészete czimü irodalmi 
értekezését. Az ifj. énekkar által előadott, nép
dalok után Katz Kálmán szavalta el nagy hatást 
keltve Jókainak egy alkalmi versét. Az ünnep 
énekkel ért végett. — Az ev. ref. templomban 
Réz László mondott beszédet.

— A nagymihályi izr. szent-egylet e hó 
11-én ünnepelte meg fennállásának századik év
fordulóját. ez alkalommal Ehrenfeld Simon főrabbi 
a város és vidékről egybegyült hívei előtt a tem 
plombán szép beszédben méltatta a szentegylet 
czélját. Este a hitközség díszvacsorát adott, melyen 
az egylet tagjai megjelentek.

— Párbaj mánia. Sárospatakon — mint 
a lapok írják — Ellent! József tanár a tanítványá
val párbajozott. Mindenesetre szokatlan egy eset!

Műkedvelői előadás. Márezius 15 én 
volt a homonnai műkedvelők első előadása, mely 
alkalomból az Egyetlen leány t adták. A hölgyek 
közül Pál Lajosné úrnő (Kammilla) és Dr. Moskovits 
Ervinné úrnő (Agaiba) tűntek ki. Jók voltak még: 
Tamaskó Szerénke urhölgy (Paulina), Kelemen 
Margit urhölgy (Lujza) és Ecsedi Emma urhölgy 
(Pepi). A férfiak közül legjobban játszottak : Dr. 
Moskovits Ervin (Dumbalinszky), Pólányi Dezső 
öreg inas), ifj. Dtircsinszky Gyula (Gomojtó), 

Goics Sándor (Henrik), Tóth Béla (Ratatinszky), 
és Mazur Ernő (August). A kitünően előadott re
mek darabon a közönség nagyon jól mulatott. — 
Az előadást táncz követte, amelyről — nem tudni 
mi okból a felsőkereskedelmi hallgatók egytől egyig 
kizárták magukat. (Csak nem a tanár urak tiltották 
meg a megjelenést?!) Pedig az előadáson ott 
voltak.
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— Koresmáros — anyaMnywesető. 
Perezel Dezső belügyminiszter Apátfalva, borsod*  
megyei községbe Schaffer József korcsmárost ne
vezte ki anyakönyvvezetővé, feljogosítva a házas
ságok megkötésére is. A koresmáros anyakönyv- 
vezető külőmben most ilyen forma szövegű ezég- 
táblát akasztott a boltja elé:

Schiiffer József 
KorramároH «nyak<">ny vvvzet/I,

Finom borok kimetéee, 
Jeg-yes párok eaketé»o

Irodalom.
Eliipzetéiá ftUMrdn. Beöthy Znolt. a „Kbfaludy- 

táraaiiág" nagy nevű titkárának kez<leinényez«'*xére  indult 
meg a mozgalom, hogy Frdélyi Jánosnak Sárospatakon emlék
szobor állitaexék. Erdélyi a kiváló költő, a magyar aeathe- 
tikának előharezoaa. a mükritika mogtoremt-’ja, mint akadé
miai tanár életének java részét e kin városban élte át, s 
hamvai is ennek temetőjében nvugoaznak. Ertheb’ tehát, 
hogy a főiskola ifjuaága különösen annak magyar irodalmi 
társulata lelkeaflléasel karolta fel az emlék eszméjét. Mint 
Erdélyinek utódja tanszékén, ón is óhajtanám leróni — ha 
csak parányi részben is — kegyeletemnek adóját nagynevű 
elődöm iránt. Tisztán az emlék-alap remélhető növelése czél- 
jából határoztam el magamat, többeknek buzdítása után arra, 
hogy kisebb kritikai, irodalmi dolgozataimat, l»eazédeiniet és 
tárczáimat összegyűjtve közrebocsátom. A tiszta jövedelmet 
egészen az emlék-szobor javára ajánlom fel. Ez igénytelen 
műre hívjuk föl a müveit közönség figyelmét, s hogy nemes 
czélunkat elérhessük, kérjük a sárospataki főiskola barátait 
és növendékeit ügyünk támogatására. A mü nyulez vagy tíz 
ívnyi terjedelemben április elején kerül ki a főiskola nyom
dájából. s előfizetési ára csak egy korona. Tartalmát illetőleg 
megemlítjük, hogy az illető czikkek tireguss. Tompa, 
Munkácsy. Kazinczy. Kemény, Ibsen. Fitger működését s 
egyes lélektani problémákat tárgyalnak népszerű modorban. 
Kérjük az előfizetőknek jegyzékét s az előfizetési dijakat 
legkésőbb e hó végéig alólirotthoz beküldeni. Sárospatak. 
1H97. márezius hó 12-én. Székely Qyöryy. ak. tanár.

Szerkesztői posta.
/». E, (8.-A.-Vjhely.) Igen szívesen látjuk mindenkor 

és Ittgyen róla meggyőződve, hogy azt a „bizonyos titkot" 
is megőrizzük. Tisztelet-példányt megindítottuk.

U. (*y.  Bpust.) Tévedés volt az egész. Sándor 
helyett Gyulát irtunk.

K. I„ Helyben.) Nem közölhető. 
liláit au. Semmi életjel.

Felelős szerkesztő:

GÁL VILMOS
Kiadó-tulajdonos: 

LANDESMAN B.

Nyilt-tér.
■ Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a aerrfc.)

Van Hzeren<-séin a t. közönség értésére 
adni, hogy

valódi Erfurti 
konyhakerti-, virág- és gazdasági-, 

nevezetesen 

lóhere, luezerna, quedlinburgi répa 
és fű-

MAGVAK
elismert kitűnő minőségben és nagy válasz
tékban nálam kaphatók.

Tisztelettel

Marmorstein Jenő.
41. szánt.

vgh. 1M97.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött végrehajtó az IhMt.évi LX. t.-cz. 102 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kassai kir 
járásbíróság 1897. évi 1469. számú végzése következtében 
Camgery héttő ügyvéti által képviselt iiogldry Antal kassai 
lakos javára Smurg Iliin fulaőreviscsei lakos ellen, 89 frt s 
jár. erejéig 1897. évi február hó 12-én foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján lefoglalt és 900 ftra ItecaÜlt 2 ló, 
1 kt»csi szerszám, széna, ruhanemű és letiltott anyakönyv
vezetői javadalmazásuból álló ingóságok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a raobránczi kir. járásbíróság 509. b. 
1897. sz. végzése folytán 89 frt tőkekövetelés, ennek 1895 
évi julius hó 1. napjától járó 5*/,  kamatai és eddig összesen 
29 frt 13 krban biróilag már megállapított költségek erejéig 
Felső-Hévizesén alporos lakásán leendő eszközlésére 1897. 
évi mérésiül hó 37. napjának délutáni 2 órája 
határidőül kitüz<*tik  és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbliet ígérőnek becsáron alul is el fognak, 
adatni.

Kelt Szobránczon. 1897. évi márezius hó 15. napján. 

llugats Lajos, 
kir. bírósági végrehajtó.



I FELSŐ- ZEMPLÉN. 1897. márczius 18.

•fÓ.

Kerem a 140 holdas üzemű 15 eves s nagy hírnek örvendő czeg pontos czimere 
ügyelni, mert itt több Unghvarynak is van 4 5 holdas kczdeJeges kertészete

-»irmiÓT«-1 HMfM lia i bíró,
z k eroMÓge mteriui 20 krtó! 40 krig 

u» gaz'ln-z írv-ikerfl. igen *z»*|»  fvjlőilc-íl. 
20 krt. i 50 k>i_

Igv pl. fn.-to.in .1 ■/.»• f. ki <z. ._-■«/ . i*z..i_ • *-z.eli'•i'l.'tt fákkal kupé.-/.kiélik.

Cseresznye- és meggyfa-csemeték nagymérvűi eladása.
Elaiiasra szánt készlet cseresnyebal 80 000 drb.. meggyből 50.000 drb.

Cseresnyefa csemetek árai: b- » 2l<» •/••ntmi.'t. r iwu h.i)t.i**nl  bh-ó <z.la;
gyökerű rlelero*.  I- 2 i-n*  c*ein

Meggy fa-csemetek arai 
él-teró*  caenirtrk darabja azok er

Ung-hváry József 
gynmólosfa-iskolájában Czegléden 

/ posta, távírda és vasútállomás •

ez ev lavaszan nagyobb mennyiségű 1-2-3-4 éves 

nemes gyümölcsfa s egyéb csemete 
keiül eliuiiísríi cs pe.iijx: körte, n.ina, szilva, oszt baraczk, 
kajszin baraczk. cseresznye, meggy, eper, bolvilli körte, aza- 
.uila.roiiv a. birs, lapsonva. mandula, dió. köszméte, ribiszke, 
málna, földi eper szam’óeza) és nemes fűzfa csemeték, ezek 
árai azok erőssége szerint 15-20-25-30 kr. Ugyancsak igen nagy 
mennyiségben kaphat.. 1-2-3 eves vadoncz csemete a követ
kezőkből : körte, alma, birs, douein. paradicsom alma, őszi 
baraczk. sarga baraczk, beszterczei szilva, sajmeggy (Prunus 
mahalelö. fekete meggv. cseresnye és eper csemeték, ezek árai 
azok erőssége szerint 100 drb GO kitől 1 frt 60 kiig, 1000 
drb 5 frtt.il löfrtig. Nemes csemetékből : őszi baraczk és földi 
epernel szainóeza. vadoncz csemetékből pedig sárga baraczk, 
sajmeggy és epernel uagvobb rendeléseknél árengedmény adatik.

! ! Testek árjeg-yzélzet leérni ! I

Rendeléseket elfogad :

UNGHVÁRY JÓZSEF kertészete CZEGLÉDEN.
b'iyyehiicsteténiil: l’iiglivárv László t. leptiilajdoiios, kinek 

telepe .11. és I „ylirá,'!! S.indor. kinek telepe nincs ki estik L'ngliváry 
l.:i-.zlón.'d alkalmazott írnok egy és ugyanaz. A hirdetésükben hasz 
miit jelzői fával kupeezkodik |o hírnévnek örvendő telepeim rongálására 
. - a iiagvközönséo félrevezetésére szolgál. Ezen jelző megezáfolására 
é, ti'lj. s érvénytelenségére feleletet adnak idői árjegyzék, mben közjegyző 
által hitelesített elismerő nvilatkozatai. Különben jelenleg 9 hold Üzem
képes telepem van. 3

100
Nagybani \ £;° 

árak: / 1000
V 5000

1
1
1
1

v;.g\ t 'l.li la I 3S frt
36 J34 ■(
32
30

100-an 
kint

45 írt. űoü <lrl>A 4 5 óv«*  ijfi-n • r«"*  uiegiryfx > «vinvt< k
v ■•tvb-n-l 44 írt.

Igen nagy készlet van a k vetki z' < mt< •ny« i ij<»kl»ól <»eriner*«h>rti  
fekete r«»p<■£••*  K rai m.ij;i*i  < Bn!a« ••!.;. i .ti.i-. Erién. z • '.í'Z.ir r>-poj
ni**,  li »arga i-.p- k' • II. t j ni . i- I h l.utz h k< t«j. . S.lnn-i«ler k<- 
4*ol>urgi  korai fekete, tíiocker óriá-oi, Bilttner k«-*ei  r<>p

||. 11.• /■ k- rai > *■  ■ • /ny k-- rp• n <i hkvtv r •}• _ - M ■ • k • • I»« r _r i n.iz'.
fűszere*.  .1 i .'ilav i ] l Ilollamli her. z. jn . K <niz*ai  f< k. t- l.-p'-re*  ro|M*gó*a  *tl>.  stb. 

ung» k. '/i -t vili a k. v. tk< z in. fajokból : K’*p.myol  nn-ogv 
>p.«nv«»l m.gki pír-*  P.iK'li K ia. Il-'i teiiM.i. I |.>rt.-n*ia  király n- In.'.nii. \ iltva
ér-. <»nriii*i  apátu-*  «tb. *tb.

\ fenti . - ine.jv faí-k-i. kn il ul.tnik ki körte, ama. szilva, őszi ••*
kajszinbaraczk lasponya. b»rs- eperfa-ojtvanyok -• mint t rp< n.v.lt
1 ai ■11 <1 .. gasdag fajt £a*xh-k  mellett. \ eaemeték tbatán
homok talajon nrvekeiltek * ez. rt gazdag körzet * bizto*  fogainz.i*!  kepr**vggel  birnak. 
ezen felül hitele*  fajnak • .Izeit terűi. *z.et«i.  k. .•ge’Z*. ,-e»ek. Iio»»zu eletib k . « igen olc*ók  

- Adatik ki •• ntiek. i kim! 1 2 '. i . v - x «<i.>n< z i* körtéből, álmából doucinbol. 
paradicsom-alma birs, beszterczei szilva, duranczai szilva Prunus Myrobolona Saint 
Jottlien. kökény, mandula, sarga baraczk. cseresnye. fekete meggy, sajmeggy eperből, 
az árak er.".**.  j vaMag^.ig *z.«  mit kv.tk.z.k

111.0. Vigv 
h>n‘- 

■i rnpojrÓM. 
M./. i r..p.< R. vcrclivii 

I »!«•' ilódl

•rí

•pri

A

oréi

' vaKtagnag *
2 CSOPORT

A-.r< 
r«U< k

3 CSOPORT

I íí. i 11 n1002 20 ■
II

III
180
140

100019 80 0
16 20
12 60

100 110 Írt 1000 9 90 
0 85 
0 65

7 65
5 85

frt

! ! Tessék árjegyzéket kérni ! ! 3

4.'x- • rx• • rx• ; ix . rx- ; rx- : rx rx# ‘ rx- TTx- ■ .x rx

,'í 

N /

A magyar általános köszénbánya részv.-társj
i ez. közönség figyelmébe ajánlja elismert jó minőségű és közkedvelt

lsirá.ld.i és saj őszentpéteri
a I j darabos, cséplési és aknaszenét, ;

I j f 
J J

clvckft egész koesirakmányokban bármely állomásra legjutányosabb 
árban szállít.

Egyúttal értesíti a t. ez. közönséget, hogy

■■ saját barczikai bányájának szenével mm
is szolgálhat.

Vezérképviselet í ’/n/ Uyucmi és Zempb'n megyékre :

BBÓDY SÁNDOR urnái U N G V Á R T.

m<’

Edelstein Henrik
n xi c zxi-p c s z t ó és gryapjix-áru raktál,

Férfi-ruha készítő műhely
— ------------------- NAGY-M1HALY. 1

Nagy választék a legújabb divatu

valódi angol gyapjúszövetekben.
-------- FÉRFI-ÖLTÖNYÖK ===== 

mertek szerint, magyar, nemet franczia es angol divat ulan 

leg'csixs.oBafbaxi c-s le^jixtái^5rosa‘b'b ár"baxx 
készíttetnek

Meg: endelések a legrövidebb idő alatt eszközöltetnek.

x: x- xj x ___
IX X . Z . X . . z

■x;

7 \

7 \

x

7

?>«» *
?‘v
V,

Jelzálog-kölcsönöket 
földbirtokra 3’Z/o, házakra 4* ;í%, 
másnemű ingatlanokra 5% mellet leg
magasabb összegekben ajánlunk.

E kölcsönök konvertálásuknál bélyeg- és 
illetékmenteséget élveznek.

Erdökihasználások, birtokpar- 
czellázások átvétele. Birtokok 
szövetkezeteknek hosszú le- 
fizetési tartamra eladatnak.

Magyar Lloyd
közgazdasagi vallalat. •

Budapest, Király-utcza70.

■ sajat nagy választékú valódi angol ■ 
gy apj uszöveteiből 

készít a legújabb divat után « 
Nyomatott Landvsinau B. könyvnyomdájában,

REICH ADOLF 
térti-ruha készítő 

Nagy-MihAlyon, föutcza

frtt.il

