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díjak küldendők :

Lajtdesman B könyvnyomdája.

Feltámadott!
A világ leginagasztosabb drámája az. 

mit a keresztenvség Husiét czim alatt évente 
szemünk elé állít; dráma, melynek hőse a 
legtöbb bölcsesség. erény. emberszervtet. mű
velődés és haladás eszméinek képviselője, 
kihez hasonló alakot tel nem mutatott a 
történelem, nem is mutathat.' Dráma, melynek 
szintere nem pusztán a volt zsidó főváros, 
hanem a földkerekség nézői és szereplői, az 
emberiség minden nemzedékei. — S a mai 
napon mindenünnen felhangzó örömkiáltás : 
„Feltámadott !u — nem egyéb, mint ezen 
dráma kórusának végső békés és szi vet
ít vngtató záraccordja.

A hatalom, önkény és érdek, egymással 
szövetkezve, harezra keltek amaz eszmék 
ellen, melyek arra voltak hivatva, hogy 
meg változtassák a világ képét, de ezen 
egyenlőtlennek látszó harezban az eszme 
győzött, azt megölni sohasem lehet, akkor 
sem lehetett: az feltámadott, tért hódított, 
lerombolta azon intézményeket és korlatokat, 
melyek az emberiséget haladásában aka
dályozták és óriási léptekkel vitte azt előbbre 
művelődése utján.

Ezen győzelemnek, egyúttal tehát az 
emberiség szellemi feltámadásának ünnepe 
a mai nap. melynek joggal örülhetünk mind, 
nemesük azok, kik a kereszt követőinek 
mondják magokat, hanem azok is. kik másban 
látják tiszteletűk tárgyát; mert hiszen e 
győzelem áldásaiban nem egyes osztályok 
részesültek, hanem mindenki. ki az ember 
nevet igényli, nem felekezetek, hanem az 
emberiség győzelme volt az. f eltámadt 
ezen győzelemmel a család eredeti tiszta esz
méje. feltámadt csirájában a nr.iHenkit eg\ - 
aránt védőjelenlegi társadalmi remi, feltámadt 
a mindenkiben egyenlő mérvben becsülendő 
emberi méltóság tudata. Ezen feltámadás 
taszította a mesék országába azon kort, 
melyben pusztán egyes hősíik vittek végbe 
nagv és nemes dolgokat, inig a tömeg 
tunva néző közönség gyanánt szerepelt, 
vagv pedig egv ilyen hős lábainál hevert 
és nyögés nélkül tűrte, ha az tetszés szerint 
gázolt, rajta; e feltámadás adta át az ó-kori 
történelemnek letűnt korszakként azon időt, 
mel\bcn egyes patriczius családok szabtak 
törvényt a világnak, a végnélküli hangzókkal 
sanyargatott plebejusok tömege pedig könyv*  
szemmel igy fohászkodott tel ♦•zen földi 
istenekhez: „Siiif missinue naseimur !" vagyis: 
„születünk, annélkiil, hogy szabadságra 
valaha igényt tarthatnánk, mert azzal ti 
nem törődtök, hogy a nagyra vágy ástok 
siigalta hosszas harezok alatt földjeink par
lagon hevernek, hogy nejeink és gyerme
keink. nélkülözve védő karunkat, elzüllenek, 
elpusztulnak. Fegyverre! Fegyverre! — ez 
a ti örökös kiáltástok s mi hurczoljuk tovább 
az igát: sine missione nascimiir!

Nem pusztán abban állott teh.it ezen 
megváltó eszmék győzelmének üdvös hatása, 
hogy véget vetett azon barbár kornak, 
melyben egyes inyenczek asztalán legizle- 
tesebb falat gyanánt szerepelt a feldarabolt 
rabszolgáik húsán hizlalt hal; hanem fÖképeii 
abban. Imgy az emberi társadalmat kiemelte 
azon elposványosoilottsagbol. mely minden 
egé'szsi*ges  le|lod<*st  lehetetlenné tett s meg

indította a művelődés azon utján, melyen 
jóllehet századok erőlködése után el

jutottunk oda. a hol ma vagyunk: meg
indította azon utón, melyen már nem egyedül 
az erősebbnek joga szóig.dt vezérelvül, ha
nem az igazság és emberszeretet kezdett 
vezető tiizoszlopként fénvieni.

Igaz, hogy azon harezban. mely ezen 
eszmék terjedése kozln-n kitört, népek pusz
tultak el és birodalmak omlottak össze, de 
ezt csodálnunk, vagy az emberiségre nézve 
veszteségnek tartanunk, nem lehet, ha meg
gondoljuk. hogy bár a növény- és állat
országra vonatkozólag még sok szó tér azon 
tanhoz, méh állítja, hogy azon fajoknak, 
illetve egyedeknek okvetlenül el kell vesz
niük. melyek további fejlődésre (fajképzésre) 
képtelenek, vagv a létéit való harezban az 
adott viszonyokkal megküzdeni, azok szerint 
idomulni nem tudnak, mondom, habár ezen 
állítás a természettudoim n\ bán még koránt
sem állotta ki a tiizpróbát: mégis a népekre 
alkalmazva, csak annál igazabb ezen tan. 
Elvesztek és el kellett veszniük mindazon 
fajoknak, méhek a feltámadt és terjedni 
kezdő czivilizácziónak bármily okból idomít
ható anyagául szolgálni vagv nem tudtak, 
vagv nem akartak és helyüket más egész
ségesebb elem foglalt:' ...

Azért, ha vesztük szánalomra méltó is.
még sem zavarhatja meg azon örömet,
mehet joggal érezhetünk a fölött. hogy a 
mai napon győztessé lett eszmékkel fel
támadt és uj alapon megindult a művelődés, 
hogy letiporta mindazt, mi őt a következő 
századok alatt haladásában feltartóztatni 
megkisérlette. hogy vele és áItala elérte az 
emberiség azon kort, melyben a szabadság 
és jogegyenlőség nem pusztán üres hangzásit 
szavak többé, melyben a tudomány, a mű
vészet. tekintély és hatalom már nem egv esek 
előjogai, hanem közkinesekkc lettek, melyek
hez nyitva az ut mindenki számára, ki 
megszerzésükre képességgel bir; mely kor
ban már nem klasszikus paródiát idézünk, 
midőn századunkat vajúdó hegyhez hason
lítjuk. mely azonban nem nevetséges egereket 
szül, hanem száguldó gőzparipákat, habokon 
repülő vasóriásokat. az ember szolgálatába 
hajtott villámokat, száz és száz kezet he
lyettesítő gépeket és az emberi feltaláló 
♦•Iliiének egyéb ezerféle csodáit; méh kor
ban ugyan még nem ismeretlen fogalom a 
csatazaj, mert a ///// / / re/•*  kiáltást ma is 
napról-napra hallhatjuk, de ennek a hang
nak mar csak ritkán van meg az eredeti 
v észes jelentősége, hanem legtöldmvire csak 
kölcsönös biztatás az, méh Ivei fáradhatatlan 
munkásságra szólítják lel az emberek egy
mást azon feladatok teljesítésére, melyek az 
emberi tevékenység minden terén még meg
oldásra várnak: rendszerint csak kölcsönös 
Imzditás az. hogy ki-ki serényen forgassa 
tégy v erét ezen feladatok szolgálatában, legyen 
bár fegy verünk az eke. a pöröly . az oktatás 
szava, a toll, az ecset vagy az orvosi 
m ütőszer.

Es ki ne örülne mindezen eredmények
nek? Ki ne örülne ezeknek annál is inkább, 
minthogy ürömünk poharában korántsem 
képezhet ürömeseppet azon tudat, hogy nem 
értünk el még mindent, hogy a természet 
nem egv titkát rejtegeti még féltékenyen

Lapunk mai száma 6 oldal. 

a kutató emberi szem elől, hogy a tudomány' 
nem egy ágéiban sötétben tapogatódzik még 
az emberi elme s lmgv társadalmunk testén 
nem egv kórtüneten akadhat meg figyel
münk. Ezen bánkódni ép ugv nincs okunk, 
mint nem volna hely es kétségbeesnünk azon, 
hogy szőkébb körünkben, a mi városunkban 
is, nem egy hiányt hitünk meg és midőn 
tapasztaljuk, hogy társadalmi életről köztünk 
szó sem lehet. Nem, mindezen bánkódni 
nincs okunk, mindez nem ronthatja a mai 
örömet. Az emberi nagv társadalomban 
észlelhető bajok csak akkor lehetnének el
szomorítók. ha azt kellene mondanunk, hogy 
az emberiség művelődése és haladása leg- 
végsö határéiig ért el. már pedig ezt nem 
mondhatjuk, mivel mi ezen határig ép oly 
kevéssé láthatunk el, mint a mily kevéssé 
tehette azt azon jámbor római földműves, 
ki még egy szerű faeszközzel túrta fel vetése 
áléi a földet: s a legközvetetlenebb környe
zetünkben szemlélhető hiányok csak akkor 
volnának kétségbeejtők, ha nem volna re
ményünk, hogy valamikor orvoslásra ta
lálnak.

De ezen reményt fel nem adhatjuk, 
bízunk, hogy idővel ezen hiányok pótlása 
iránt szélesebb körben feltámad majd a 
most még sajnosán nélkülözött érzék s hogy 
ennek befolyása alatt ismét közelednek, 
egyesülnek azon erők, melyek most minden 
látszat szerint az egynemű delejsarkok 
hatását gy akorolják egymásra, holott együt
tes működésük oly üdvös lehetne. Mert 
tagadhatatlan az. hogy hajaink legtöbbjének 
orvoslatéit pusztán hivatalos oldalról várni 
nem lehet, nevezzük bár azt községi elöl
járóságnak. képviselőtestületnek vagy bármi
nek. ehhez legtöbb esetben a társadalom 
részvéte és érdeklődése szükséges első sor
ban. az pedig vajmi nehezen teremhet meg 
oly talajban, melyben buján buijánozik a 
minden iránt való közöny, s hol eszmék 
kicseréléséről, valamely ügy felkarolásáról 
vagv ezekhez hasonló dolgokról már csak 
azért sem lehet szó, mert hiányzik az egy
mással való érintkezés, hiányzik mindezek 
főkelléke: az élénkebb társas élet. De épen 
ez irány ban nem mondhatunk le a remény
ről. hogy ismét kellemesebb viszonyok áll
janak be. Csak egy kis mozgató erőre 
volna szükség, hogy körünkbe ismét vissza
térjen azon szellem, mely a mostani, álta
lános kedély katharust megelőzte s mely 
o]\ keilvessé. kedélyessé tette közönségünk 
összejöveteleit, hogy kellemes emlékekkel 
távozott mind, a ki itt csak egyszer is 
megfordult: ismét meghozza ezt a legrosz- 
sz.abb esetben is. ba más nem, talán azon 
fiatalabb nemzedék, mely szemünk láttára, 
méh körülöttünk feleseperedik s mely az 
élet örömeiből még csak ezután akarja ki
venni a maga részét és bajosan nyugszik 
bele azon állandó nagyböjti hangulatba, 
melv közöttünk lábra kapott. Igen, bízunk, 
hogy ismét uj szellem vonul be közénk, 
erősen bízunk, hogy egymás utált életre 
kelnek az eddigelé nélkülözött vagy sanya- 
riitin lézengő társadalmi tényezők, a mikor 
is örömmel mondhatjuk majd az egyikről, 
ma jd a másikról: végre, végre, ez is fel
tárni! flott !



J......................... ........... ....

II. Rákóczi Ferencz emlékezete.*
Születés és bakii. bölcső és koporsó, mily 

közel állótok egymáshoz!
II. Rákóczi Ferenci! Emelj kalapot, magyar, 

e nagy név hallatára, melyből a szilárd, önzetlen 
b.-csülelesség, a lángoló honszeretet, ingatlan 
nemessziviiség és önfeláldozó li-.sics bátorság fényé 
csillog feléd s e fény, mint szövétnek világánál, jer, 
kisérjük lelki szemeinkkel a mesés lios dicsőséges 
fiildi pályáját!

Márt zius 27. és április s. napja képezi 
Rákóczi Ferenczre nézve azon két határvonalat, 
mellek között életének vész és vihartól hányatott 
sajkája mozgott. II. Rákóczi Ferencz az H’>7<>. év 
márezius 27 én. Borsiban született, I-hát ezelőtt 
ojit esztendővel; 1735. április 'in. Rodostóban 
halt meg, vagyis épen ma van a nagy ember 
halálának 1<I2 ik évfordulója. Hány embernek 
jutott ez eszébe ? Istenem, hát csak a halai liiro 
dalmának kapujáig, a sirig hat az emberek etillé 
kezet. ? llát nincs oly nemes élet, melynek alko
tásai Örökké élnek az emberek szivében ? Déván! 
............ 'let .olt a II Rákóczi Ferenoé. Nem 
feledi...... ..  képes öt feledni a magyar; s ha az
élet fáradalmai leplet vonnak is a múltak ködébe 
tekintő szemek elé, felpattan egy szikra a nemesen 
érző magyar kebelben, a honszerelem, s — mint 
egy varázsütésre — lehull a lep. I a dicső nagyok 
emlékéről: tisztán lát a szem

A XVII. század egviko hazánk történelmé
ben azon századoknak, melyekben <• draga földön 
vérből kelt a növény, vérrel öntözi. |. tt < >ly nehéz 
i.lo volt ez. melyben a sok zaklatás következte 
ben elgyengült nemzet saját erejében nem bizvan, 
kénytelen volt a szomszéd hatalmasságokká! szö
vetkezni azon ezélból. I.og. a támogatás mellett a 
magyar állam önállását legalább egyik tel ellen 
biztosítsa. Nem kell mondanom, hogy az egyik 
hatalmasság a török, másik az osztrák volt. Magyar 
országon két nevezetes politikai párt keletkezett. 
Az egyik legelső hazafiéi kötelességnek a pogány 
törökök kiszorítását tekintő s < ezé-lra képes volt 
még az ármánvos osztrákkal is szövetkezni. A 
másik sajnos — elég szomorú példákra hivat
kozva. az osztrákot tartá legnagyold, ellenségé
nek. Az első párt hívei lal.anczoknak nev.-ztett.-k. 
az utóbbiak a kuruez pártot képezték, Jlogv 
melvik párt gondolkodott helyesen, kitetszik a 
Budavár visszavételét követő idők osztrák politi
kájából! é-s az. e párthoz tartóz.’, gy őri bíboros 
püspök, Kolonies hírhedt mondásából: „Magyar-

♦ tűst ■ gyönyörű <-zikk<-t la|»mk múlt Urániában 
--hajtottuk k.-zölni. ar.oiil.im kós.'.n v.-llilk kúzlii-z, Olvasóink 
l.izonyüra úritokkal fogják most is olvasni j.-l.-stollu munka
társunk dolgozatát. s’.-.rt-.

T A R C Z A.
Föltámadás napján.

Fim/ « rét. — vind erdő. mező. 
Felolvadt a kis csermelynek . jege. 
Csobogva fut eyy hah a más után.
Hogy a parton virágosokul szede.

I ig (i patak, víg a dalos madár.
Míg kis párjáról ágról-ágra száll'

.1 természet uj kiáltást öltre fel.

.1 téli rongyot immár elveié ... — 
képi most olyan elbájoló.

Mint fesléi lányé s ifjú débztgé.
I de. vidám hegy és völgy mindenütt. 
Oh érzi minden a fényt és derűt!

.1; ember is sokkalta vidorabh,
V< ni öh bú. nem tépi fájdalom 
lec.-u lángol, szeme tűzben lobog 

Lelkesülvén u szc/t iirömdltloH.
.1 szép dalon, mit angyal ajka zeng 
S ifju< '"tg utána dalja lent.

Albinja! Krisztus feltámadott ' 
Harsog a dal mdljiiknak ajkain. 
Ili pül a dal öt világrészen ál. 
Száll . . . száll a földnek völgyin - halmain.

Amerri száll, bilid minden kebel 
Ismét s ismét < dalra törve fel:

— Albinja! mi is feltámadunk! 
Mint te, Kt'ixzt HU, ki a suhan valói. 

felsö-zemplen.
országot előbb koldussá, azután németté, végre 
katlmlikussá kell tenni.‘ E nemtelen czól ellen 
küzdöttek már elöld.: Bethlen, Boeskav, Thököly 
s ilyen időben született II. Rákóczi Fen néz, tia
I. Rákóczi Fen-neznek és a hős lelkű Zrínyi 
Ilonának.

Csak sast nonuenvk a sasok?
Rákóczi 12 éves koráig Munkácson nevel 

kotlett, de a bécsi kormány már magától a névtől 
is rettegvén, újabb wrebelliou elkerülése czeljábol 
helyesnek látta öt a német szellemben nevelni; 
miért is anyjával és nővérével, Júliával együtt 
egV bécsi kolostorba liurczoitatott. hsa nevelés 
legalább < gy időre — nem tévesztő czélját s annyira 
megváltoztatta az osztrák körben már ifjúvá nőtt 
liákóezi érzését a magyarok iránt, hogy egykor 
igV kiáltott fel Kdlio, szerzetes főnök előtt: „Ha 
tudnám, hogy melyik bordám húz a magyarokhoz, 
kiszakítanám azt magamból."

De akkor megjelenik a kolostorban Bercsényi 
Miklós gróf a makoviczi segéd lelkész álruhájában 
s mielőtt <»t ebben megakadályozhatták volna, fel 
tárta liákóezi előtt azon k<ir szellemét és czéljait, 
a melyben neveltetett. E perestől kezdve, nem 
volt, mi liákóezi vonzódását a magyarokhoz ki 
irthatta volna szivéből.

Midőn nagykorú lett, megnősült s birtokainak 
azon részét, mely a zsarnok kézből kiszabadult, 
kezéhez vette. Sáros i várában fényes udvart 
tartott, melyben a magyar urak legszívesebben 
látott vendégik voltak. De a bécsi udvar, mely 
akkor a kákán is csomót keresett, itt sem hagyott 
neki békét Kémekkel zárta öt körül s ezek jó 
bérért szívesen hazudoztak a magyar herczegre s 
környezetére minden roszat. így lön. hogy egy 
éjjel katonaság lepte őt illeg ágyában. Kassára, 
innen Becs I jhvlvhe kísérték. Ki lett mondva, 
bár titokban. hogy a kormány nyugalmáéit 
Rákóczinak pusztulni kell! Az Ítélet, ha előre 
meg van állapítva, ürügyet könnyű reá találni. 
Ártatlanul kellett neki szívni a börtön büzhödt 
levegőjét. Meg kelle barátkoznia azon gondolattal, 
hogy abból csak a halál válthatja meg.

De Isten látta a Rákóczi ártatlanságát s nem 
engedte őt ifjan elveszni. Két .angyal sebes szár
nyakon jött segítségére: neje, Amália és ennek 
barátnője: Magdaléna, darmstadti herczegnő s 
megnyitók előtte titkon a szabadulás ajtaját. 
Rákéx*zi  megszökött a börtönből, melyben nagv- 
atyja. Zrínyi Péter élte keserű végnapjait, amely
ből egy ut nvilt számára csak s ez ••. bilófához 
vezetett. Rákóczi Lengyelországba menekült.

Hogy mi történt ezután, a mi Rákóczinak 
hősies jellemét tulajdonképen mutatja, azt a törté
nelemből mindnyájan tinijük.

Követ követnek adta át Rákóczi kilincsét,

Ki föltámadvu bebizonyitád:
Halál jHlánkja töiihé nem halál.’

Hogy a sírból, ha áttörjük falát
Egy uj életbe megyünk Ilii i.s Út.

— Alleluja ! mi is feltámadunk ' 
.1 sir után uj élet vár reánk. 
Es messze a csillagsereg felett 
l’ttn egy ennél sokkalta szebb hazánk. —

Oh ízért zeng a mi örömdalunk:
Alleluja! Mi is föltámadiink!

Csurgó vieh György.

A szív Golgothája.
nkisem üdv tízül szenvedés nélkül.**  — A 

l< t< z.t•> egyik főfeltétele, a tudás forrása ez, kisér 
bennünket rövid földi életünkön, s növekszik, 
miként az árny, ha alkony ul — midőn elfogy 
bennünk az. életerő, s az egyedüli örök igazság 
érvényesül fölöttünk. — Elmúlunk mindannyian. 
A Ilin, büszke szív, melyet uraloinvágy vitt vég
it lekre, a hatalmas ész. mely teremtő erejével 
«|ö|yfosén tiporta el a kisebbel, a hóditó szépség 
iire-. hivalkodása s az öntudatos nemes erény : mind, 
mind sötét hantok alá kerül.

Borzasztó igy a halál gondolata. A szenvedés 
akkor született, midőn az embert kiűzték a paradi 
esőmből, sötétség födte l»e az egész világot — ö a 
napsugárról mit sem tudott midőn a szeretet 
napja iöddorült, nem tudta megszokni annak fényét, 
most is elvonul a szív rejtett zugiba s a sötét 
éjszaka néma csendjében növekszik.

Hatalmas nagy lett a világ, az ember csodá 
kát alkotott, de a n- mz« 'lékeket elsodorta az idő 
vihara, alig maradt kő kövön, mert az embernek 
csak tudománya volt; min volt erős hite, nem tu 
dott szeretni, nem tudta megérteni az Isten eszmé- 

1897. április 18.

kik valamenyicii arra kérték őt, hogy álljon a 
sokat zaklatott nemzet élén*  s tűzze ki a szabadság 
zászlóját. Rákóczi sokáig habozott, de végre is 
győzött a hazaszentet. Kibont ja zászlóit az „hímért, 
a hazáért és o uabadadgért*  s nem sokára ott 
látjuk őt a liarcz mezején. Szétküldi híres kiált 
ván vát az országban : „ Recrudrtcunt rulnera iuclytar 
yrutig huugara» /" Nevének hallatára seregostől 
tódul táborába a nép s mig a nagy Leopold 
császár seregei < Haszország ellen járnak, addig 
Munkács, N. Bánya. Somlyó. N. Kálié, Tokaj és 
más várakon büszkén leng a Rákéwzi zászló.

Tokaj várában fogadta Rákóczi a lengyelek 
küldöttségét, l’lisnyovszki és Potoczki lengyel 
grófokat, kik őt a nemzet nevében Lengyel
ország királyságával megkínálták. Nem! uraim, 

igy szólt hazámnak születtem, egyedül csak 
azért akarok élni és azért halok meg!

<Jyőzelemiől győzelemre vezető hős táborát, 
már Bécset is megközelítő és... és... letűnt a 
csillag, elfogyott a türelem. A béke Rákóczi aka 
rátának főin értéséből megköttetett, még mielőtt a 
Basta, (’araflá Antal. Nendinyi (öh Earkas, 
Strasoldo Károly, (’aprara, Ottinger Earkas, Schlick 
Leopold és a többi vérszomjasok teltei mélt<»kcpen 
meg lettek volna boszulva. De hát nem is a 
bosszú, hanem n magyar nemzet szabadsága vezető 
Rákóczi Eerenczet hallatlan tettekre; e tiszta, 
mmes kebel i lölte magában ezen, igazságos tét 
tekre vezetni nem képes érzelmet.

Es mi lett jutalma, hogy nemzetéért, annak 
szabadságáért annyit küzdött? Midőn a legmagasabb 
polezon állva a koronát könnyű szerrel kezébe 
keríthette volna, nem tevő azt, mert királyához 
hű akart lenni s csak környezőinek arczátlan 
k<*gyetlenkedései,  a magyar nemzet jajkiáltásai 
adták kezébe a kardot. Nemes lélek, mi lett 
jutalmad ily hűségért s ennyi önzetlen küzde
lemért ? . . . Rodostó !

Volenti non fit injaira!
Ismétlem: Le a föveggel magyar, e nagy 

hős emléke előtt! Itt a nemes példa ; tanuld meg 
ebből, hogyan kell a hazát igazán szeretni, hogyan 
k<*ll  azért meghalni!

< >rizd, ápold emlékét a dicső hazafinak s 
áldd a seregek Érát, hogy magyarnak születtél. 
E név hoz téged kapcsolatba ama dicső nagyokkal, 
a kiknek legelőbbje volt H. Rákóczi Eerencz ?

tVibián Irtván,

A földrajzi viszonyok hatása 
a népekre.

Minden népet megáld az Isten, de nem mind 
egyik' t egyformán. Az egyiknek többet, a másik
nak kevesebb<*t  nyújt a természet adományaiból. 
Az egyiket a sors termékeny, sik talajra, tenger 

nviséget. A szen tet nagy mestere kimondotta a 
szenvedő ember örök vigaszát: „Föltárnadunk'.u 
Isten n< ni alkotott mulandéiságnak, a lélek örökké 
él istenségénél fogva, a test követi az anyagcserét, 
semmi sem vesz el abból, a mi létezett.

Az ember lénye titokzatosság homályába búr 
kolózott, s megösmerése vajmi nehéz, a szív érzése 
a delejtü, mely némileg irányt ad, de a szív gyenge, 
gyarló, gyakran a tévedések örvényébe visz és tu 
dás helyett szenvedést találunk. — Sokszor leroska 
dunk a kereszt terhe alatt, még fölériink a szív 
golgothájára!

Midőn a sejtés rózsaszínű fátyola befödi lel 
künk szemhalárát, miliőn a reménység magasra 
építi lehetetlen várait, a lelkesülő szív vakon hiszi 
az eszményiségeí, megbízik a látszólagos jóság 
nemességében, vágyakozása nem ösmer határt : azt. 
hiszi, a föld összes virága, s az ég milliárd csillaga 
mind ö érte van, túlárad szerelemtől, reménytől 
és boldogságtól s önkivületében azt rebegi : < >h !
mi szép élet!

Ekkor kiált az élet hozsannát, hinti elé a sző 
nyeget és pálma galyakat.

He örökölt az ember Kain véréből is. Az 
irigység gyorsan nő, n< m nézheti a másik boldog 
ságát, giiiiyos.-ni kitép egv darabot a rózsa
szinii fátyolból, im-giniitat ja, ini van mögötti-: hogy 
lelkünk vakliih- mily nagy dőreség: a reménység 
tündérpalotája homokra van épitve, addig sem áll 
meg, mig lölrakjuk rá a fényes tetőt. Az eszmény, 
mely szivünknek oltára az érdek posványába fet 
reng, szintéit jóság mögött kapzsiság lakik. A földön 
esak múló porszemek az ég milliárd csillagai között 
fel s.-m osztható parányok vagyunk, aztán elfut; 
Ö esak jót akart, megmutatta a valót. De a rózsaszin 
fáty olt m-m képes többé össz.esz.öni semmi hatalom. 
A kétség nmgvai <1 vannak már hintve.

Aztán jön a sátán hazug Ígéreteivel, meg
mutatván a világ esábitó gyönyöreit, — s vájjon
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mellékre esőben gazdag, növényzetben dús vidékre 
vezette, a másiknak a ......  kopár, terméketlen
pusztát adott esetleg örökké háborította hegy 
vidékeket boesátott rendelkezésére.

így pl. az egyiket avval áldja meg, hogy er
dős, nemes érezbányákkal telt országot ad neki, 
a másikat, hogy lapálvost és termékenyt, a harma
dikat, hogy tengerrel körülvetteti s igy tovább.

Mindezek oly tényezők, melyek a földrajzi 
viszonyok nevezet alá foglalhatók és a melyek 
egy nép mii vellsé-gének és közgazdaságának fel
virágzására nagy hatással vannak. Fontosak a 
földrajzi viszonyok ezen tényezői több tekintetből. 
Sok népnek ezek adják meg a foglalkozást. Ha 
valamely nép gazdag erdőben, akkor az leginkább 
annak kihasználására fog törekedni. Igyekezni fog, 
hogy az erdő fáját minél jobban értékesítse, és 
fejleszsze a faipart. Ha valamely ország lapályos 
és földje termékeny, népének a földmivt lés f< 
főfoglalkozását tenni. Ennek következtében az illető 
állam földmi velő állammá lesz és gabonatermelése 
által fogja jólétét előmozdítani.

Nézzünk olyan országot, mely érczbányáiról 
híres. Annak népe bányászattal foglalkozik. Mint 
ilyen, főleg arra fog törekedni, bog.' a kibányászott 
érezeit minél jobban érték' sitse és ezen érezeknek 
élelmi szerek ellen való cserébe adása által igyekszik 
az utóbbiakat megszerezni.

Legelőkben gazdag ország alkalmat nyújt 
népének az állattenyésztésre.

Ha azon államokat vizsgáljak, melyeket ten
ger vesz körül, azt láthatjuk, hogy ezeknek föld
rajzi viszonyai több szempontból fontosak. Tengerrel 
övezett ország lakosságát a tenger halászatra és 
tengerészeire ösztönzi.

Ha csak a halászatot magában veszszük, már 
az is bő keresel forrást ad a népnek. Hajózási szem 
pontból fontos a tenger a népre, mivel lehetővé 
teszi a távol, eddig ismeretlen világrészek föl 
fedezését s mintegy összetartó kapocsul szolgál a 
népek között. Közelebb hozza egymáshoz s igy a 
kevésbbé müveitek a műveltebbekkel érintkezésbe 
jutva, sokat tanulhatnak, minek kapcsán fokozéulik 
a műveltség is.

Tengerrel körülvett ország nagyobbára számos 
kikötővel rendelkezik, melyek az induló hajóknak 
kiindulási pontul, az érkező hajóknak lerakodási 
helyül szolgálnak. A tenger az illető államnak 
közgazdaságát is emeli, mivel lehetővé teszi annak 
terményeit messze, más világrészekbe szállítani.

Ha valamely nép rossz földrajzi viszonyai
nál fogva kedvezőtlen éghajlatot élvez, annak népe 
ellustul és a munkát kerüli. Pl. a svédek és nor
végeknek a zord éghajlat a külső munkál az év 
nagy részén lehetetlenné teszi, minek következtében 
négy fal közé szorulnak.

hány szív van, mely nem kábul meg c bűvös lát 
ványtúl ? Mindenik vakon utána rohan. Hiszen a 
gyarló föld porából van gyúrva s bárha azt mondja 
is: „Távozz sátán.- mégis vágyakozva vissza-vissza 
néz. És azután már nehezebb, kínosabb az ut s 
még jó, ha van egy Simeon, a ki segít vinni a 
keresztet.

Megösmerjük jó barátaink közt az áruló Jaddnt, 
saját balga érzelmeink megostoroznak, szerelmünk 
föltüzi a töviskoronát, a szégyenérzet biborpalástot 
ad ránk, mert: a hitványsággal egy helyre fiiggesz 
tőnek, eczetes epével itat a káröröm, s kiürítjük 
a keserű poharat, mig minden ^beteljesedett.*'

Az embernek darabokra kell törnie önmagát, 
hogy megtudhassa, miből van alkotva. Csak midőn 
igy halottaiból föltámadott, akkor lehet övé- a di 
esöség, akkor van ereje összetörni a hamis bálvá 
nyokat, melyeket balga szive imádott s kiostorozni 
szive templomából a kufár lelkeket. A kinek van 
ereje megtenni e nagy utat „n nzív tiolgothdjáraS 
az élvezni fogja az üdvözülés magasztos érzetét.

Széttekintek szerény kis templomunkban 
virágvasárnapon s az áhítattól átszellemült arezokon 
megírva látom, hogy sok szív megtette ez utat a 
szív golgot hájára.

A B................ nép buzgó, vallásos nép, inti
tátják ezt ünnepi napokon megtelt templomaink, 
de igazán érző szivükről leginkább a húsvéti 
áj tatosságok alatt győződhetünk meg, melyek virág 
vasárnapon veszik kezdetüket.

Olt vannak derék polgáraink ünnepi ruhában, 
sorfalat képezve a főoltár mellett, s meghatott arcz- 
czal fogadják el hivatott lelkészünktől a szentelt 
barkaágat, tisztesség tudó gazdáink közül is olt van 
néhány, mig a többi tiszta kék ruhában a hátsó 
padokban morzsolgatja olvasóját.

Módos, karcsú leányok sorakoznak a szószék 
alatt, oly Ízléses parasztruhákban, melyért elisine- 
rést az ügyes varrónőknek! Piros arczukról eltűnt

Ilym ország népe a pusztulás örvényébe jut. 
Némely ország népe pl. . Alsó t Olaszországé) 

daczára annak, hogy kedvező éghajlatot élvez és 
földje lm szorosan is megjutalmazná a munkás 
föhlinivclo kezeket, mégis csak minden 2—3 évben 
miveli a termékeny talajt.

Kedvező éghajlatot élvező országnak az olyant 
nevezzük, mely a mérsékelt egöv alatt terül el.

Ilyen tejjel mézzel folyó ország a mi hazánk, 
s örök hálával tartozik e nemzet a gondviselésnek, 
hogy e li lyre vezérelte. A nemzet m *g  is hálálta 
ezt, utolsó véréig védelmezte hazáját, melyhez 
mindig melegen ragaszkodott. Ezt legjobban bi
zonyítja hazánk loméves fennállása.

Weins Adolf.

Vegyes hírek.
Iskolanxéki iilén. A helybeli állami 

elemi népiskola iskolaszéke f. hó S án a tanfel 
ügyelő jelenlétében ülést tartott, mely alkalommal 
az újonnan kinevezett iskolaszéki tagok letelték 
az esküt. Foglalkoztak ezután az iskolabővítés 
kérdésével és miután konstatálva lett, hogy a 
tervezett helyre, t. i. az iskolaépület hátulsó 
részére építeni mm lehet, mert két méterrel kisebb 
a hely a szükséges területnél, elhatároztatott, hogy 
a jelenlegi tornatéren építik fel a négy tantermet 
és mellékhelyiségeket. Miután azonban ez az épít
kezés sokkal többe kerül az ♦•lobbi helyre terve 
zettnél. határozatba ment az is, hogy a költség
többlet megadása iránt illetékes helyen kérvényezni 
fognak. Igy tehát az idén már alig lesz valami 
az iskolaépítéséből.

— réoxtárost rá tanítás. A nagymihályi 
kereskedelmi és hitelbanknál elhalálozás folytán 
üresedésbe jött pénztárosi állás vasárnap töltetett 
be az igazgatóság által választás utján. Megválasz 
tatott Díck Sámuel kassai lakos.

— A Sít rokkái fősorozás az idén a követ 
kező eredménvnyel záródott le : Az állít, lajstrom 
bán volt felvéve 517, távolmaradt 328, niegpdent 
1S9; ujoncz tartalékba 43, póttartalékba 2, vissza 
helyeztetett 64, fegyverképtelen 72. alkalmatlan 
4. külömbözö okok miatt felvétetett 4. Szép 
eredmény.

— A Felnd-Xemidéni ev. ref. egyház 
Illegve f. évi márczius hó 25 én S.-A. I íjhelyben 
tartott gyűlésének jegyzőkönyve, f. hó 13 áll Fejen 
István elnöklete alatt. ÍJ/ István, Szegá lb nő és 
Nemen Lajos tanácsbirókból álló hitelesitő bizottság 
által hitelesíttetett. Az egyházkerületi tavaszi gyűlés 
május havában Miskolezon lesz.

Országos rásár. Városunkban országos 
vásár tartatott e hó 12 én. A forgalom nagy volt, 
azonban a vételkedv lanyhán nyilvánult minden 
iránt.

a pajzánság, meg vannak hatva a magasztos ünnep 
tői. A túloldalon iskolás nebulók, teljesen mellőzött 
fegyelemmel törekednek kiérdemelni a templom 
atya dorgálását, mig mögöttük legények sorakoznak, 
mind tiszta és csinos, sok közülök olyan, mint a 
ezedrusfa. Egyenes növése, módos tartása beillőnek 
modelnek festő ecsetje elé. midőn a magyar typust 
akarja megörökíteni.

Ott vannak a .rózsa füzér társaság44 buzgó 
tagjai is. Meg lehet őket ösmerni a vaskos ima 
könyvről. A szent missio tudata arezukra rajzó 
kulik s a redős árazok, m -Íven fekvő szemek át 
szelleműinek, midőn lelkibuzgósággal zengik;

„A ken-.’/.ttálioz meuvek, 
.Mert ni:i>hol nein lelhetek

Az énekművészet legnagyobb virtuozitása 
sem képes úgy meghatni, mint e szomorú emlékű 
napokban az egyszerű hívőkkel megtelt egyház 
khorusa. Valódi állítat, igaz hit az, mely szivük 
bői az érzelmet ajkukig emeli. Száz meg száz 
hang remeg a megindulástól, a szivek rejlett fáj 
dalma utat talál s megkönnyebbül a vallás bal 
zsamától.

Ott látjuk őket egész héten át, hogy méltón 
fogadhassák a Nagypénteket.

A gyászba borult templom, mintha még 
sötétebb lenne, midőn elhangzik a végzetes szó; 
„ I tetei jenedet/." Gondolataink elhomályosulnak, em
lékezetünk átrohan a czivilizáczió századain, az 
Istenemberig, a ki megmérhetlcii iMílcseséggol 
tudta megteremteni isteni tanait. — És mi hisszük 
balga észszel, hogy nagyot haladott a világ. Pedig 
akkor volt az a legnagyobb, midőn milliárd ember 
lelkének vigaszt tudott nyújtani a vallás szent 
tanaival.

A történelem legfényesebb tényei hova tör 
pülnek el e mellett! Világrenditö hadjáratokból 
mi maradt font 't — Egykét lap a történelem

A n.-mihályi járás anyakönyvi statisztikai 
kimutatása az 1896. évről.
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Anyakönyvi

karaiét 1
“zr 

i«..k
Halálo- 
tá«>k

3 2 á m a.

t. N. Mil.il.v HiK 5889 2(18 42 158

2. llulka 3937 125 32 "8

3. Fiizcssér 17? 3228 1 >0 13 49

4. Bánócz 1OT 3Ű6S 119 2(( U

5. liák.HZ 1 in M8 13 48

6. Nála falva 2< >7 2717 122 1.1 (19

7. l,az<li<s 228 2717 131 26 71

8. Máleza ITO 25 KI 112 18 49

1 Sztára 14ti 22<(7 81 15 fái

10. Vásárhely 1-1(1 2 Isit 93 18 35

fi. A bara 135 1883 6‘.» 18 48

< tsszesen 33123 1318 231 713

f’J plébános. Az újhelyi uj plébános : 
Katinnzky Géza, f. hó " én foglalta el állását. Ez 
alkalomból az újhelyiek ünnepélyes fogadtatást 
rendeztek, mire viszonzásul az ünnepelt lm frtot 
adományozott az újhelyi szegények részére.

VJ állami iskolák. A sztropkói járás 
lein a következő községekben lesznek állami 
iskolák felállítva: llocsa, Kosarócz, Alsó-Olcsva 
és Gvapalóczon.

Tűs a pádon. Hétfőn virradóra történt, 
hogy a főiitczán levő Fonenwasser Mór korcsmára*  
lakásának padlásán ismeretlen tettesek tüzet raktak. 
Szerencsére idejekorán észrevették a tüzet és 
ennek köszönhető, hogy elejét lehetett venni egy 
esetleges nagy szerencsétlenségnek.

Eltört kés. A vásár alkalmával történt, 
hogy Dfcn Mihály liegyii lakos szekere egy 
butkai paraszt’egény kezét, a mint az a kerék 
közé- jutott, teljesen eltörte. A gondatlan embert 
a rendőrség letartóztatta.

Germanixáló yosmalom. A Miskol 
ezen levő „Borsod Miskolczi" gőzmalom részvény 
társaság a magyar királyi postahivatalokhoz a 

könyvében, melyről alig tud valamit minden 
ezredik ember. — A zsarnokság teremtett. Vérben 
fürösztött eseményekkel változtattak valamit azon 
emberi hangyabolyokon, melyeket társadalomnak 
hívnak. Dölyfus emberi hivalkodásból, melyet a 
második nemzedék sietett megsemmisíteni.

Csak az isteni önzetlen szeretet tudta meg 
teremteni az örök élet A5e7, csak az ösmerte jól 
az emberi szív gyámoltalanságát, hogy midőn el
méjét meghaladó csapások érik, jól esik egy 
mindenható hatalomhoz folyamodni és az élet 
gyakran igaztalan gyötrelmei között vigasztalódni 
egy szebb, jobb élet gondolatával. Naponként 
látjuk a keresztet; megszokott jelvénye ez val
lásunknak, mégis, midőn Nagypénteken fekete 
posztó ágyára lefekteti a pap, szivünk nagyot 
dobban s megdöbbenve kérdezzük: valóban meg 
halt? Ott állnak kivont karddal az őrök, az üreg 
háttéréin n. megfestve a koporsóban fekvő Jé.un, 
fölötte égő gyertyák virágdísz közölt s a boltozat 
fedőiben megvilágított szines üveggolyók.

Komor gondolatok nyomasztóan hatnak a 
kedélyre. Érzi az ember, hogy e magasztos eszmék 
terhe alatt semmivé törpül.

Hányán vannak, kik saját szivük golgothájára 
sem bírnak feljutni s az utón elhullanak; inig 
vajmi kevesen azok, kik az emberiségért egész 
önzetlenül tudnának szenvedni.

Midőn nagyszombaton elhangzik az első 
taraczklövés, kis templomunk már ünnepi színbe 
öltözött. A díszes lobogók kibontva lengenek, a 
polgárság zászlója helyén függ, a főoltár virággal 
borítva, melyet Ízléses csokrokkal díszített gyertyák 
pazar fénye világit meg, le egészen az ünnepi 
virágos szőnyeg aljáig s a nagy csillárok szám
talan gyertyája is meg van gyújtva, szóval: ki 
van már fejtve minden hatalmunklian levő pompa 
méltóan ünnepelni a feltámadást.

Hignio Mar inka. 
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a postai inegbixásokat ily czimii borítékokba 
helyezi;.- JWauftrag. iJ.bí k. k. |»ostaint. Reko 
niandirt.- (medáljuk. hogy .Miskolvzon egy gőz 
malom igazgatósága ilyent megtűr és n« ni saégyenli 
magát

— A pontúkiratul. Korai volt öröniüuk 
a fiihitt, hogy a postahivatalt elhozzák mostani 
alkalmatlan és eldugott helyéről. Mint ugyanis 
értesülünk, a közlekedésügyi miniszter megvál
toztatta Ígéretét és miután soknak találja az át 
alakitá>i költséget, m m egyezik abba, hogy a 
|M>sta a AVríseAwrr-fóle házba áttétessék.

Ehnuuuhálati engedély. A közieke 
dé-sügyi miniszter gr. Zay Imre és Ebencdn Bapt. 
Jánosnak a tervezett terebes—gálszées—kapii 
helyiénb kkü vasútvonalból egyfelől Ilannusfalvá 
nál elágazólag tíirált községig, másfelől Varaiménál 
elágazólag Homonnáig vezetendő helyiérdekű vasút 
építéséhez az előmunkálati engedélyt egy évi idő
tartamra megadta.

— Kinerrzén. liayáik György rózsahegyi 
kir. törvényszéki joggyakornok a homonnai kir. 
járásbírósághoz aljegyzővé kineveztet*  tt.

Hymen. Rácz Kálmán, király-helmeczi 
kir. jár tsbiró jegyet váltott néhai IH'ázrgi János, 
kir. tanácsos kedves és müveit leányával: törzsével.

Rendelet a kónerh útról. A kereske
delemügyi miniszter a kóserhús kimérése tárgyú 
bán körrendeletét bocsátott ki. a mely mintegy 
kommentárja volt a tol<l mi velős, ipar és kereskede
lemügyi miniszter ugyané tárgyban 1*KSb:tn  
kiadott rendeletének. Ez utóbbi ugyanis kimondja, 
hogy a kós. rhusnak izraelita hitközségi tagok 
részére való szolgáltatása az illető hitközség kizá 
rólagosjoga s igy a kimérési feltételeket az állapítja 
meg. Az idézett rendelet fi'írem agy a rázásából 
gyakorta felmerült esetek alkalmából most kijelenti 
a miniszter, hogy a más hitközségek részére vagy 
kivitelre szánt kóserlius előállítása és eladása az 
idézett rendelet határozmán vai alá nem esik, 
minélfogva az ily czélu kóserlius elárusitáxáért a 
hitközség az úgynevezett gabelladijat nem köve 
telheti, illetve ezen követelése hatósági támogatás 
bán nem részesíthető.

Hirtokréfel. A gróf Zichy Nándor 
tulajdonát képező sztropkói birtokot, a hozzá tartozó 
10 községgel együtt. 1 s< U Kn » forintért megvette 
/>««/lierczeg és társai. — Mint hírlik, az erdőségek 
egy része tizembe vétetik, mely hir ha beválik, 
úgy az ottani nép nyomorán tetemes*  n lenne se 
gitve. Az erdőség másik részét vadászterületnek 
tartják fi nn és ott egy díszes és nagvszabásu va 
dászkastélyt építenek, mig a szántóföldek parczcl- 
lázva lesznek.

Egy ház egy várat. Oroszországban 
nem egy ház van már. melynek lakossága két 
szeresen is meghaladja például Nagymihály lakóit 
is. igy Szentpéterváron ép most építettek fel egy 
bérliázat, mely 12.<W lakónak fog laká t adni. 
\ arsóban pedig a múlt évben a kormány az állami 
vashánior munkásainak egy telepit építtetett, mely 
KlMO muiikási-saládnak hajlékot ad.

— Modern igeragozás. Ragozandó a 
házasodni ige:

Én szeretem.
T« imádod.
< > elveszi.
Mi boszankodunk.
Ti a pokolba kergetitek egymást.
Ok boldogok.

l\tit .Ioh mai.

Tekintetes Szerkesztő ur!
A Felső Zemplén f. évi április hó Kán meg

jelent 15 ik számában a homonnai kerületi beteg 
segélyzö pénztár ellen emelt vádakra nézve követ 
kezűleg nyilatkozunk :

Ha egy közintézmény s annak vezetői alapta 
lanul s még hozzá névtelenül a nyilvánosság előtt 
meghurczoltatnak. annyi legalább is megvan 
engedve, hogy az visszautasittassék s a valódi 
tényállásról a nagy közönség tájékoztassék. Vála 
szunkkal tehát egyebet m m akartunk elérni s hogy 
m in használtunk egy névtelen rágalommal szemben 
udvarias hangot, az természetes kifolyása az alap 
tálán támadásnak. Nincs könnyebb, mint névtelenül 
rágalmazni s mi kívánjuk, hogy a tekintetes szer 
keszto ur nevezze meg a rágalmazót, mit ha ezután 
el nem érünk, hajlandók vagyunk sajtóügyi eljárás 
utján is megtudni annak nevét és vele szemben 
szerezni elégtételt.

A mi válaszunknak isérő sorait illeti. követ 
kezű nyilatkozatunkat kérjük közzé tenni.

Április lm 11 én igazgatósági ülést tartottunk, 

FELSO-ZEMPLEN.

melyen resztvettek a nagymihályi igazgatósági- 
tagok is és igazoltuk a következőket:

1. Ilogv a hivatal helyiségem k fűtésére fel 
használtatott *3*.  s öl fa s nem 12 öl. Különben 
Malatinszki iJLszló nagymihályi lakost, — kitől 
eredt ezen rágalom — felhívtuk kezeink közt levő 
posta felállói vevény igazolása szerint, ajánlott 
levélben annak bemondására, kitől ered ezen 
rágalom, vagy honnan merítette erre vonatkozó 
adatait; választ azonban mai napig nem kaptunk.

2. Boros Gergely és l’zonipoly Béla az igaz 
gatóbágnak bemutatott iratok szerint nem voltak 
az egyesületi orvos által inegbetegülteknek ki
mutatva s igy sem nem rvszvsittettek táppénzben, 
sem min volt ahhoz igényük.

3. Zukály József részére ki lett utalva táp 
pénzül 4 frt 50 kr.. az utalvány kifizetés végett a 
nagymihályi pénztári megbízottnak elküldetvén, 
az által az utalványra rávezetett nyugta szerint 
az összeg kifizettetett munkaadójának Markovits 
Jánosnak ; vagyis Zukály József helyett ez nyug 
tázta s ha át nem adta a 4 frt 50 krt, forduljon 
Zukály Jé>zsef ezen munkaadója ellen.

Végül nincs módunkban megakadályozni azt, 
hogy a nagymihályiak lépéseket ne tégy cnek vagy 
arra, hogy külön betegsegélyző pénztár alakittassék 
otí. vagy annak székhelye oda áttétessék; de azt 
hisszük, hogy ehhez más tényezőknek is lesz 
beleszólása és m- gondolja a tekintetes szerkesztő 
ur, hogy a nagy felvidék központja csakis Nagy- 
.Mihály lehet s a becsületesség, megbízhatóság, 
ész és alkotó-vezetői képesség egyedül csak ott 
található fel.

Másutt is vannak képzett, tisztességes, becsli 
letes és megbízható emberek.

Ilomonnán, 1K97. április hó 13.
Németiig Jáztef, Ötterreieher Hugó, 

b. X. r. ki.uyrdüje. i./utg, ti nők.
*

A fenti nyilatkozatra röviden csak azt 
jegy ezziik meg, hogy a „rágalmazó" nem egyezett 
bele abba, hogy ot megnevezzük, a felemlített 
vádakért azonban a felelősséget elvállalja ott, a 
hol majd kell. — Azt pedig maguk a nyilatkozók 
is beláthatják, hogy a vádask odó egyén beleegyezése 
nélkül mi semmi esetre sem adhatjuk ki. mert 
ha ezt megtennék, visszaélést követnénk el a 
belénk helyezett bizalommal. "Fessék megindítani 
a jelzett sajtópert és mihelyt kézhez vesszük « 
sajtóügyi vizsgálóbiró szokásos v<*gz< ;sét, azonnal 
megnevezzük azon egyént, a ki az inkriminált 
közleményért el vállal ja a felelősséget.

A nyilatkozat azon részére, mely az okos
ságról, tisztcbségről, stb. szól, — nincs semmi 
megjegyezni valónk. Szerk.

*
l'ekintetes Szerkesztő ur!

A .Felső Zemplén- 15 ik számában meg 
einlittct- tt a homonnai kerületi betegsegélyző 
pénztár közgyűlésére vonatkozólag, hogy a meg
hívok a törvény által előirt időre nem lettek szét- 
küldvc. En, mint a pénztár megbízottja kijelenten, 
h<»gy csakis azért küldtem egy nappal a közgyűlés 
előtt szét a meghívókat, hogy megint elfelejtve 
ne legyen a közgyűlés mint tavaly volt.

//erezih Józtej\ 
a ItnmoHiuii kér. b. p. me<ibizottjti.

CSAFiNOK.
Husvét.

Halleluja! Halleluja!
4 viliiynak megváltója 
zl sírból feltámadott.
Diadalt vett a halálon.
Három napi rövid álom
Öröklétre változott.

Ér. Ér. Él a vallás feje,
Es élnek a tagok vele:
.1 haláltól nem félünk'.
Sírunk nem föd el örökké;
Ama dicsőbb haza felé 
Hátorsdggal erezünk.

Oh Jézus, ki értünk lettél. 
Keresztfára feszittefél, 
Légy a mi hü gyámolunkA 
Szenredéscd és halálod.
Halálból feltámadásod
Legyen örök zálogunk'.

Élj bennünk a te lelkeddel. 
Megfoghatta n szerelmeddel 
Hitünk tíizét él eszszed;
5 lm majd napunk fénye kihal, 
.1 te örök hatalmaddal
Adj nekünk aj életet'.

EábMn Iat-<An.
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A szabad szerelem elmélete?
(FolyUtá..)

Ámde ezen viszony természetes volta még 
nem töltötte be a két nembeli lény kívánságát 
abban a mérvben, hogy t. i. az egyen 
alapján, megengedte volna a nőnek is azt, a mit 
a férfinak — talán a világ teremtésétől óta — 
hallgatag engedett meg: szerelmi vágyának, semmi 
tekintet által korlátozott — kielégítését. Mert már 
az ó kor patriarchális családi élet ecsetelésénél, a 
szentirás ineg<mlékszik ugyan a 3. patriárcha, 
névleges hitvestársa mellett*  még — ámbár csak
• gyes számú — ágyasáról is. de m m — mondjuk

a hitves részéről gyakorolt hasonló jogról, vagy 
éppen olyasmi befejezett tényről! Sőt ellenkezőleg; 
akadunk ugyanis ott egy alakra, mely mint a „szabad 
szerelem- első nőnemű képviselője, nemcsak a 
közmegvetésm k tárgya, de egyszersmind jellemző 
és intő typusa is, de nem találjuk « gy szóval 
sem feleinlitve. hogy tulajdonképen mivel sértette 
meg ama nő, az akkori családi élet megállapított 
közrendjét, illetve, mivel bontotta meg az akkori 
társadalom elfogadott illemszabályzatát ?— l’gv 
látszik tehát, hogy már ősidők óta ama fentebb
• miitett viszonyba beilleszkedett azon közös meg
állapodás is. hogy a „felettes- urat még oly jogok 
is illették meg, melyeket az „alantas- nő nem 
szerzett, de nem is szerezhetett meg soha !

Nem pedig azért, mert a természet czél 
tudatos bölcseségéln ti olvképen és oly ellentétesen 
a férfival, alkotá meg a nőt, hogy élettani tekin 
tetben, szervezete sokkal több és nagyobb előny 
nyel hir a férfinál, kiválókig — a nemi élet nyil- 
vánulása és igényei tekintetében. Ezen egyenlőt 
Iciiséget k ijavítandó és némileg kárpótolandó, meg 
adatott in- gint a férfinak az ingerlékeny és könnyen 
fcllobané*  természete — mely érthetőleg gyors és 
változékony kielégítést igényel; de ezen múló 
élvezet benső megelégedéssel nem jár. Ellenben a 
nő tertnész tes vágya, ha kielégítésre akad, <*z  
benső lényét nemcsak kitölti, de — esetleg — 
bizonyos időre még le is köti. Mert szive 
alatt honija szívéin- zárt szerelmi tárgyát és 
emlőjén szoptatja szerelme zálogát! A benső 
családi élet e kettős természetes örömtől a fértí- 
eredettől ki van zárva; ő csak mint pillangó 
röpkéd az egyik virágtól a másikhoz, ide is 
szállhat, tűin is száll, de tartós, benső, természetes 
megelégedés, nem kiséri pillanatnyi vágyait! 
Szerelme föllobban, de olyhamar ki is alszik — és 
csak hamu az. mi keblében visszamarad, mi 
szivében megülepszik. G nála nem gondoskodott 
a természet vágyainak másképem kielégítéséről, 
mint hogy ebben mindenkor a nőt is tegye 
részesévé, ellenben a nőt oly természet<-s és idő 
szakos periodietts kárpótlással látta el, mely a 
férfit fidösh gessé téve, maga magát elégíti ki. S 
ez az örök természet bölcs berendezése — a czél 
bél, hogy a nőt az emberi nem kiapadhatlan kut- 
tbrrásává tegye — és egyszersmind örökkön, vágy
tárgyává : a férfi részéről, egyrészt; másrészt, hogy 
a férfi a világot lehetőleg mindenkoron benépe
sítse és e természetes hivatásában a nőt örökké 
mint legfőbb vágyainak czélját és tárgyát tekintse.

Ha e szempontból tekintjük a háromezer 
év» s világrendet, meg is találjuk az okát annak, 
miért talál! a különböző éghajlat és emberfaj 
szerint «‘zcn vitás kérdés mindig olyan megoldást, 
mely a műveltség és a ezivilizaczió előhaladásával, 
a nőt ugyan jogos követelményeiben mindig közelebb 
hozta a jogokat gyakorolta férfihoz, de nem anv 
nyira, hogy a nembeli élet kívánalmait is az 
eredeti ősi viszonyából végkép kiforgatta, annál 
kt vésbbé egyenjogositotta volna. Az idők folyamán 
ugyan, mint már fi ntebb említettük, a két nembeli 
közösség család alakjában az éghajlat, az emberfaj 
és a közművelődés szerint olykor-olykor lényegestül 
változott ugyan, mikép ez a két- és többnejiiség, 
valamint a közösség végképeni felmondása, illetve 
a két nem elválása is bizonyítja; de addig nein 
jutott, hogy a „szabad szerelem- elmélete titokban 
illetve hallgatag úgyis per fns et nefas és mindkét 
nem részéröl kivételesen gyakorolva, mint aktuális 
kérdés napirendre tűzessék, és mint a mostanáig 
divó hazafisági viszony utéxljn. gyakorlati tögana- 
tositást, illetve társadalmi szentesítést is nyerjen.

Reményijük is, hogy ha a szabad szerelem 
' Ive, mint a századvégi kénlések legfontosbika, 
valaha döntésre kerül, a szép nem jé>zan része, a 
mint már egyesek eddigelé is már kijelentették, 
nem a női emanezipáezié> radikális elemeivel 
új. hanem a .régi rendszer" mellett fog dönteni. 
Még pedig nem kellői tiszteletből a saját ős , déd-, 
szép, nagy és anyjuk iránt, hanem azon tapasz 
atalaton alapuló igazság kedvéért, hogy az uj 
rendszer, vagyis a szabad szerelem győzelemre 
juttatása esetén, a női nem időszakos férfiakra 
ugyan nagyon könnyen és mindenkor, de élet
hossziglani férjekre annál nehezebben, ha egy
általán fog szert tehetni. — Mert ott, hol a női

tanulniányánsk végén, n nyosnő. hiMj.lM, kiiiisrs.lt s 
.folytatás e. vége" jelszó, melyért most, s .zerr.ötől is, az 
olvas., k.'.zrmségtól is, szív... ehiór.é.t kérve, sietve sietitek 
azt jóvá l.onii a kiválólag . r.lekes folytatást ..Iva.óink-
i.ak ismételten ktll.'mlta ügyeiméin! ajánlani.' Srsrt

kiiiisrs.lt
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<>mancz.ipá.zió a szabad széniéin .Ive feló hajlik 
mint péld. az egyesült államokban, ott a no uralma 
a neki a termeszét által megszabott körben is. 
vajmi ingadozó, vajmi napról napra felmondható 
birtok; ha még rendszerré válnék, megszűnnék 
vele a , hajadon tisztelete, az anya becsülete »■> 
a feleseg imádása ■— es megszaporodnék gomba 
módra a nöinem ama faja, melynek egy Chitnay 
herezegnö a legiell.tnz.ibb .is’ legsajálhigosal.l. 
lypitsa. Ett.d pedig óvja meg az l’risten a no 
nemet, a tértin.‘in ugyan gyönge, de mindamellett 
legszilárdabb oszlopát I

/>r. IC. Z«.

Húsvéti öntözködési mese.
Ealun esett meg ez a történet. A ki nem 

hisz nekem, kérdezze meg attól a bizonyos gólya 
tói, mivel ő ép olyan szemtanúja volt ezen törté 
netnek, mint én.

Meleg nap volt, épen liusvét második napja. 
Látszik, hogy mennyire szereti az Isten a leányokat, 
a kiket liusvét hétfőjén felszoktak frissíteni.

Hanem ennek is különböző a módja.
A városban például a leányok m in kelnek 

fel korán, mert a nagy ünnepnapon nem akad 
dolguk. De egészen máskép van ez a falun, kíilo 
nősen, a hol az alábbi eset történt és a hol még 
hajnalhasadta előtt futnak a falut átszelő patakhoz, 
mely kedves csörgedezésével hívogatja őket. Itt 
kezdődik csak a nyüzsgő élet. Az egyik szemeit 
megdörzsölve siet a patakhoz megmosdani, hogy 
reggelre tiszta legyen, mint a fehér liliom. A másik 
napbarnitotta lábacskáit mártja a vízbe, hogy 
jobban tudjon sietni és igy megy ez késő hajnalig. 
Innen a füzes alá mennek fésülködni, mert azt 
tartják, hogy a ki füzes alatt fésiilködik. annak 
bokáig érő haja lesz. Itt aztán mind megannyi angyal 
szétbont ja fürt jeit, melyi k kel kaczéran játszik a 
hajnali szellő és fésülködés után egy két ibolya 
szálat illesztenek fürtjeikbe, hogy hazamenet, 
annál jobban magukra vonják a fiatalság figyelmét. 
Otthon aztán, ha megöntözi őket valami derék 
legény, de megjegyzendő, hogy mm városi divat 
szerint parfümmel, hanem csak kristály tiszta pataki 
vízzel, megajándékozzák őt szép hintéssel, a mit 
magok készítenek viaszkkal vagy szép festékkel 
ezifrázva.

Egy liusvét másodnapján kimentem szintén 
a patakhoz, hogy szemtanúja legyek a kedves, 
fürge életnek. De a szerencse nem kedvezett 
nekem egészen, mert későn jutott eszembe, de 
mégis kimentem.

A többi leányok már mind hazamenőben 
voltak; kik között a falu legszebb virágai mimi 
ott voltak, csak Virág Panni, a kit a .falu gyön 
gyének*  neveztek, nem volt sehol sem látható. 
Bizonyosan beteg, gondolám magamban, azért m m 
jött el s egy vén fűzfa tövébe dűlve, merengtem, 
mi közben a tulparti lápon sétáló gólyára esett 
tekintetem. <> épen egy békát vett ki a lápból, 
nagyot nyelt s aztán elkezdett kelepelni. 'falán 
örömében kelepek a jó falat után vagy azért, 
hogy ő is későn kelt fel.

A mint a csillogó és sebesen csörgt dező 
patakon merengtem, a viz felé vezető kavicsos 
utón léptek és kissé heves, de szelíd hangok 
hallatszottak. Megfordultam s Virág Pannikát láttam 
jönni Nyéki Imrével karonfogva. Ok észre min 
vettek még engem s én, hogy el ne áruljam ott 
létemet, a vén fűz mögé rejtőztem s visszafojtott 
lélekzettel lestem a történeiidőket. Pár perez múlva 
a patak partján voltak. Imre szorosan karonfogta 
Pannikát s a viz felé vezette, de a leány ügy s 
mozdulattal kisiklott üldözője karjából s kény 
szeritett inosolylyal monda: -Igy, most meglátja 
mi lesz a következménye. Haza megyek s meg 
mondom atyámnak, mily erőszakos volt. Atyám 
ítél ön felölt. Soh’se higyje, hogy én olyan vagyok, 
mint a többi leányok, a kik csupa kedvtelésből 
délig lubiczkolnak a patak vizében.u A leány 
megvető kg nézett reá, a legény pedig térdre esett 
e szavak hallatára s szemei megteltek könyekkcl, 
mi közben vontatva niondá: .Hát nem lesz az 
enyém Pannika? (’sak egyszer mondja, hogy 
szeret s én örökké rabja leszek.*  A hány tagadó 
lag rázta fejét és aztán igy szólt: „Isten önnel. 
Tudja meg, hogy én magát sohasem szerettein s 
maga mindig tolakodó volt.*  — Megfordult s 
távozott. A legény szomorúan felemelkedett a föld
ről s néhány csókot küldve távozó imádottja után 
és hirtelen elhatározással a patakba vetette magát,

FEL.SÖ-ZEMPLÉN.
Ii<>! nyomtalanul tűnt el a kavicMt mederben. 
M«-ly esetni következett. vsak a hangos leesesunásl 
visszhangozta a patak meredek partja. A nap is 
magasabbra emelk. tlelt az égboltozaton, talán 
kiváncsi Volt látni egy iljit életnek utolsó pén zéit. 
I n is < löbu jtam a fa mögül, de a szer nesótlen 
ifjút ki túlija merre sodorták a habok. Közelebb 
mentem tehát s két könyesepp gördült ki szemem 
Ilid S szivem elszorult, hogy én e gyászos törli1 
netnek el, jeléi végig szemtanúja valók A gólya 
szintén mindem látott s e történet mán bánatosan 
kezdett kelepelni. Azóta több él múlt el s a gólva 
minden évben, liusvét második napján ott kelepei 
a rét lápján, szomorúan kelepeli az < Imondolt 
történetet.

K ti / i n o Hizka Jo zefi n .

Szerkesztői posta.
Bálint'/.. X, ni iiiin,! kö/.ö||u»tő. |>(. hngv a 

johl.ak.H is mikor .ulliatjuk ki. m in tutijuk, nmrt költőim- 
nyekkel a kelleténél ix jobban vagyunk ellátva.

II. I. B. I jl.-ik. A mai számban megjelent.
!• 11- ni..un.t. limit sZ áini t I.. s.,|. min /.itt.

most meg azért m-m közöljük, mert már némely lap Imzta. 
A mi a v< r.xet illeti az ut-dx . Mr-.ti sántít, azon változtatni 
kellem*.

/b • I! . />. Bődipt st \ künk h k- n aok bajánk 
van a miatt. de sajnos, nem segíthetünk rajta ügyelőre.

Felelős szerkesztő:
OÁL VILMOS

Kia<li>-tulajdonos : 

landesman b.

Nyilt-tér.
(Ezen rovat alatt k -zlöttekórt nem vállal felelősséget u t-arfr.)

A nagymihályi izr. szontegylet conservativ 
hajlamait olykep akarja bebizonvilatii. hogv a 
temetőt évek óta annyira elhaltvagolja. hogv az 
állapot, melyben az ma van. igazán „ázsiai- nak 
mondható; látni ott feldült sirkövet, továbbá van 
ott számos sir, melyen semmi jel nincs, a mi 
igazolná, hogy olt valaki eltemetve lett, sirdomb 
nak meg nyoma sincs és csak a közel múltban 
történt, hogy egv sirgödör ásásánál, három Ízben 
csontvázra akadtak; azt hiszem, hogv ily viszo
nyok közt a szentegylet örvendhetne, La akadnak 
olyanok, kik halottjuk sírjait jó állapotban fen 
tartják es ápolják. Nem ugv azonban a nagy 
miliályi izr. szentegylet ; e napokban valaki azon 
h Iketlenségre vetemedett, hogy egy sírnál egy 
bokrot, mely pl évig ott volt, valóságos vanda- 
lismussal tövéluil kicsavart; a szentegylet elnöke 
megtudván azt, hogy ki követte el ezen emberte
lenséget, nehogy ezen firmának hajaszála görbüljön, 
vonakodott ót megnevezni. A rabbi ur is meg
tudván e dolgot, az érdekelt helybeli lakosnak 
felháborodását és sajnálatát fejezte ki a történtek 
felett és hogy ilyesmi jövőre meg ne történjék, 
azon modus vivendit találta ki, hogy hozassák a 
jövő közgyűlésen egv határozat, hogv ezentúl 
sem fát. sem bokrot ültetni nem szabad!!! a mi 
annyit jelent, hogy eddig, ha valaki fát irtott 
vagy ápolt, sirt tönkretett, az büntethető volt, mig 
ellenben ezentúl az ilyen lelketlenség a szent
egylet jóváhagyásával megcselekedhető.

Ilyen talmudikus logikával a rabbi ur meg
tilthatná a vagyonszerzést, nehogy a zsiványnak 
alkalom adassák a lopásra.

jf. r.
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Edelstein Henrik
Finom-posztó és gyapju-áru raktál. 

Férfi-ruha készito műhely
--------- NAGY-MIHÁLY. -
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Nagy választék a legújabb divatu 

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

merlek szerint, magyar, nemet francija es angol divat után 

legcsinosa'bloa.xi és legjntányosaTob ázrban. 
készíttetnek.

Meg: endeleiek a legrövidebb idő alatt eszközöltetnek. = •A
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!! Nagy időmegtakarítás!!
Van szeremsém a nagyérdemű közönség b, 

tudomására adni, hogy egy

MÁNGORLÓ-GÉP
Im szerzése által azon kellemes helyzetben vagyok, 

fehérnemüek mángorlását 
a I e g r ö v i d e b b idő alatt eszközöltethetni. 
A mángorláshoz csakis személy szükségeltetik.

Tiszteleti*  I

Guttmann Márkusz 
rőfös kereskedő 

Nagy-Mihály, fóutcza, Lövy-féle ház.

GOLDSTEIN ADOLF
épület- és diszmü-bádogos

Eőiitcza NAGY-MIHÁLY. Főutcza
Elvállal mindennemű

e szakba vágó munkákat a legjutá- 
nyosabb árak mellett.

Nagy választék
pc rezedán-, üveg- és zománezozott 

edényekben.
= LAmpA GF =

nagy választékban kaphatók.

Kitűnő vinnai
CS-yixxe o sko-féle

BOR 

literje 44 kr.

Krivostyáni
literje 36 kr. ’.$?■£

kapható

Rosenwasser Mór
vendéglőjében

ZST a. g- y - GzE ih ály o xi.

*tx-?■ X ' X _ • ~ X • ■ ' X < , - ■ . .
.-v r ív'; íx-’; rx..- rx‘- «

■v:
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Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymiliályi kir.*  járásbíróság mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy :i zvniplén 
megyei kereskedelmi ipar termény és hitelbank 
végrehajtatónak Mambl J/ér végrehajtást szenvedő 
elleni I 150 írt tőkekövetelés és járulekai iránti 
végrehajtási ügyéin u a s. a ujhelyi kir. törvényszék, 
a nagvmihályi kir. járásbíróság területén lévő 
1 Iá kór/. község határában fekvő a rákóezi 225 
számú tjkvbvn A I. 1 sor 121 I 3 hr számú alatt, 
továbbá a rák«‘»ezi 2’»‘» számú tjkvbell A. 1. 1 2
sor 1214 I és 121 I hrszámok alatt foglalt Mamiéi 
Mór tulajdonául j« gv « tt ingatlanokra és a rákóezi 
12’.’ sz. tjkvben A 1 sor 42*  hrszám alatt telvett 
közös legelőből l>. ;» és * s<«rsz. alatt ugyancsak 
Mamid Ma tulajdonául jegyzett aránylag"*  juta 
lókra az árverést és pedig a rákóezi 22.) sz. tjkvi 
birtokot illl.toleg 325 fit. a rákóezi 2«i<> sz. tjkvi 
birtokot illetőleg l'H frt és a rákóezi 12'.’ sz. tjkvi 
birtokot illetőleg 4»>2 írtban • zennel megállapított 
kikiáltási árakban elrendelte és hog\ a 6nnebb 
megjelölt ingatlanok az 1* ‘.»7. évi április hó 2ő ik 
napján Kákóez községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
In-esárának 1" át vagyis: a rákóezi 225 irí 
tjkönyvre vonatkozólag 32 frt <»5 krt. a rákóezi 
2<ki sz. tjkvre vonatkozólag 2t> irtot és a rákóezi 
12? sz. tjkvre vonatkozólag 40 frt 02 krt kész 
pénzben, vagy az 1**1.  IÜH. ez. 42. íj ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1**1.  évi november 
hó 1 én 3333. szám alatt kell igazságügy minist, ri 
remblet >. íjában. kijelölt óvadékképes értékpapír 
bán a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1>*1.  
t. ez. 170 íja értelmében a bánatpénznek a bitó 
súgnál előlege*  elhelyezéséről kiállítóit -..abályszerű 
elismervényt át szol gá Itat n i.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 
Nagy Mihályoii 1*?7.  Január 14 én.

Xkiflfétf/ kir. albiró.

4- I>iniai /\ii(Iof <
a ,.K o «"-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya átellenében
a g- 3T- ilxáljroxx.

Ajánlja kitűnő minőségű valé.di hamisítatlan. az 
1893. évi XXXIII lörvé-nve/ikk értelmében kezelt

asztali és csemegeborait
utcZai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségit asztali bor 1 liter 12
* * " * „ • • V.

„ oo.
Feszt fék Viuuai n 1.00.
Hegyaljai szamorodni . 1.50.
W.'-iki , . gyógybor „ 2< * >.

Az orron uruk b. ji<i ij<l mébe !
Tokaji asszű gyógy bor 1 liter 3.00.

« . - „ 4.oo
legf. • „ 5.00
Ménesi veres asszú , 1.50
Szvrmiai régi ssilvóriutn . 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez

ségi le g olcsóbbak.

\ an Szerencsem a n. ••. közönség szív, s tudomá
sára ho ni. hoj\ liziet, inb. n állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser. villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható 
b'.béil. raesora. hiileii meliy éte
li k a nap mimbn szakában éthtp sze

ri Hfi li mit*  árak nullttt kaphatók.
Az utazó közöni g szixes lL veimébe ajánlom

újonnan renovált vendégszobáimat.
—— raiftlM intal/ul, in l.iHMÍMZiiirl,. — 12

A helybeli és vidéki közönség szives tudó 
mására hozom, hogy nálam evőeszközeit. tá
nyérok. tálak, poharak -tb . nndyi'k nagvobb 
vendéglátásokhoz sziik»'-g< sok, ni é r s . k • ll dijju 
zásért kölcsön adatnak.

REICHADOLF 
térti-ruha készítő 

Nagy-Mihályon. föutcza 
ajánlja n a g y r a k t á r á t a legújabb divata 

FÉRFI-RUHA 
SZÖVETEKBEN.

.A. tavaszi id.én.3T "beálltá-v-al van szerencsém 
a. nagrjrérd-em-ö. Ixclg-ylzczcxaség- szives figyelmébe 
a.j ázilazii

női ruha készítő műtermemet
alaol toilettelz a legizlésesebben és legújabb divat 
Vitán Icészittetnelc. Tisztelettel

Josefovits Boris.

a •

I/indcsnian [> 
KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

A „FELSO-ZEMPLÉN" KIADÓHIVATALA

Nagy-Mihályon, Ferencz József-utcza 
felvétetnek mindennemű nyomdai munkák és pedig:

Körteretek. Le rét papírok és borítékok 
ezéy nyom fissal, Szít ml fik. Tfibl fizutok. 
Lukadni mi és lifili meyhtrők, (Jyfiszlu- 
pok, .V érjei/ (lek. Köpi ruták. Szaklapok, 
Takarék pénzt fi rí a yomtatrfin yok, Lere- 
lező-tapok, Árjeyyzékek, Szépi malmi és 
Tudomfinyos míírek. eyyhiizi, iskolai 
és uradalmi nyomtat rá n yok, Nyuytiik, 
l'a! rayaszok stb. stb.

ízléses és gyors kiállítás, jutányos árak!
Vidéki megrendelések a legrövidebb idő alati teljeaittetnek.

Könyv-, papír-, iro- es rajzszer-kereskedes. 
könyvkötészet.

Nyomatott l.andvsinan B. könyvnyomdájában.


