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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

SZEBKEBZTÖSÉG :
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :
Török-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Hénnentetlen levelek nem fojradtatnak el.

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

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

Egyes szám ára 10 kr.

KIADÓHIV4T4L:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdát-

Nőnevelés és nőimunka.
Ezen czim értelmére nézve mily sokat 

vétenek njabbi időkben, meggyőződhetünk 
naponkint, ha fáradságot veszünk magunk
nak a szemeink előtt lefolyó eseményeket 
figyelemmel kisérni és a családokban elő
forduló egyes mozzanatokat tanulmányunk 
tárgyává tesz.sziik.

Nőnevelés ! Mily mélyreható, magasztos e 
szónak igazi, nemes értelme! melv nem csak 
a családok keblében, de egész nemzetekre 
terjeszti ki áldásos hatását, átöroköltetvén 
azt nemzetségről-nemzetségre, tündökölvén 
közvetve és közvetlenül, palotában ugv. mint 
kunyhóban.

Előrebocsátjuk, hogy itt csupán a 
polgári ii'.' vnevezett középosztálvról kix álmunk 
szólni. Kérdés már most: kellő figyelemben 
részesül-e éppen ezen, a nemzet magvát képező 
osztályban e fontos tényező ? E kérdésre 
határozottan nemmel felelhetünk ; bár elis
merjük. hogy mint mindenütt, úgy itt is 
vannak dicséretes kivételek, csakhogy el
vesznek a nagy tömegben.

Illustráljuk példával, s vegyünk mintául 
egy szegény mesterember leánykáját. Ezen 
gyermek alig lépte át úgyszólván az iskola 
küszöbét, apró tanulótársai már is élesztik 
benne az any agiak utáni sorvasztó vágyat az 
által, hogy érezteti vele szegénységét, nem 
lévén oly csínnal öltözve, mint a legtöbb 
szülők iskolába járó bábként fblcziczomázott 
gy ermeke. Ennek természetes következménye 
aztán nem más. mint a jobbmódu (de igen 
sokszor csak látszólag jobbmódu szülők 
gy ermekeinek önhittsége és gőgjének kényel
mes fejlődése, mig a szegény ember gy érméké

T A R C Z A.
Az ..amiC2e.“

- Életkép. —
Irta : Z>r. Lakaton Árpád.

Valamikor jogász is volt s ma már valami 
országos liiríi nevezetesség is lehetne, csakhogy 
mikor tapasztalta, hogy a .eorpus juris” szorgalmas 
lapozgatásával nem lehet jóllakni: ott hagyta az 
egyetemet valamennyi tudós professzorával együtt 
s tanácsosabbnak látta valami „vidéki foglalkozás11 
után nézni, a mi legalább a konyhára is hoz 
valamit.

Most otl ül a kisvárosi ügyvédi kanezeláriá- 
bán s tizenkét forint havi fizetésért másolja a pe
res iratokat. Egész valóján olyan alázatos bátorta
lanság ömlik el, mintha a pókhálós falaktól is bo
csánatot akarna kérni, amért lélegzetű merészel az 
iroda levegőjéből. Eakó szemeivel merően bámul 
az elébe terített iratra, mialatt hivatalos alakú 
pennával fblvegvvérzett ítjjai gépiesen futkosnak 
végig a sima papiroson. Csak néha tekint lel a 
peres aktákkal fölhalmozott íróasztal mellől, egy 
futó pillantást vetve a falon ketyegő kaknkkos 
órára. Aztán ijedten kapja vissza fejét és ir to- 
vább sebesen . . .

Az irodában ünnepélyes némaság uralkododik. 
Még annak a véletlenségböl betévedt fiók-legvnek 
elkényszeívdctt dongasa is meghajlik, melyet a ke
gyetlen balvégzet arra kárhozatott, hogy ösztövér 
papiros kötegek fölött ívpdesve, szigorú böjtben 
töltse le életének hátralevő óráit. Egyszerre azon 
bán élénk kopogtatás zavarja meg a csendet, in- ly 
a folyóséra nyíló kettős ajtó felöl veszi ered. tét. 
Mire'az akták mögött ülő fiatal ember egv kissé 
felemelkedik helyéről, semmit mondó sáppadt k<- 
pét az ajtó felé fordítja, aztán megint vissza bújva 
orrán keresztül, éles tenorban hallatja szavát*

— Lehet!

ezek által lenézetve elkedvetlenedik, mi ren
desen a szülőkön is erőt vesz és csiráját 
képezi úgy egyik, mint másiknál a világ és 
saját magukkal való meghasonlásnak. s ez 
által mindketten ezélt tévesztenek.

Mivé nevelik tehát a szegény szülők 
leányukat, ki mihelyt 8 —10-ik életévét el
érte, már teljes öntudatossággal és követelő
leg lép föl a világban, s ki mindenre inkább 
bir hajlandósággal, mint hivatásának meg
felelni? — A maguk tönkrejuttatása áriin 
szereznek be zongorát leányuk számára, ta
níttatják énekre, ny elvekre, rajzra, declamá- 
lásra, stl»„ stb., azon véleményben, hogy 
megállapítják ezzel gyermekük boldogságát, 
jövőjét. Szép ugyan e jóakarat, csakhogy 
legtöbb esetben nem látják át annak idején, 
miszerint épen ellenkezőt érik el kitűzött 
ózdijuknak, és a helyett, hogy nevelték volna 
gyermeküket eredeti rendeltetésének: házias
ságra. szerénységre, hivatását átértő, sorsával 
megelégedni és egy egész családot boldogí
tani képes nővé — minden áron erőszakolni 
igyekeztek belőle 'zenevirtuoznőt. nevelőnői 
kanaczitást vagy más kitűnőséget, hogy lá
nyuk képzelt fényében, diadalaiban kielégí
tést leljen szánandó hiúságuk, melyet leg
gyakrabban nem is igyekeznek palástolni.

Különös hajlammal vagy felfogással a 
reá erőszakolt legtöbb tudomány iránt nem 
birváti, lett belőle egv tehetsegével arányta
lan ambiezióval telt, minden szerényebb 
anyagi viszonyok közt élő nőnek nélkülöz- 
lietlen házifoglalkozástól irtózó, közönséges 
származását s az ő tudomány - sülső másá
hoz képest egv ügy ii. de be -meles törekvésű 
szülőit mód nélkül restellő, önmagával és a 
világgal elégedetlen, meghasonlott kedély ü 
lény, ki mig fiatalsága virágában van. ké
szebb nyomorogni, semhogy egv becsületes

Az ajtók felnyitnak; először az egyik, azután 
a másik, és belép rajtuk először egy hóríhorgas 
gányóember. utána in»g egy tarka barka rokolvás 
vézna menyecske, karján zöldséggel megrakott ga- 
rabolylyal.

A gá nyóember oda megy az íróasztalhoz, hol 
a fákóképü fiatal amber ir, széles karimáju kalap
ját tisztességtudón a hóna alá veszi, és miután 
fésűtől elszokott üstökét hátra simítja, oda szól 
üdvözlésképen a serényen dolgozó fiatal emberhez :

— .ló reggelt kívánok, — egészségire légyen 
az éjszaki nyugodalom.

A fiatal ember csak ir tovább, a nélkül hogy 
feltekintene a Jég csak meg sem kö
szöni ezt a jó Hanem a gányó em
bert ez éppenséggel m m zsenirozza, sőt most már 
olyan hangon kezd beszélni, mintha alapos gya
núja volna, hogy az a fákóképü, czinege termetű 
egyéniség nagyot hall.

— I ’gy-e kérem . . . maga a fiskárius ?
— Nem, én a tekintetes fiskális ur Írnoka 

vagyok — felel jámboran a fiatal ember és abba 
hagyja a másolást.

Így igaza! Már hogy is volna fiskárius 
ilyen fiatalon ? Dohát az ilyenféle tanyai ember 
nem igen tudja a sort, már csak engedjen meg, 
hogy elnéztük. Hát nekünk a fiskárius úrral volna 
egy kis beszédünk.

Még nem kelt föl.
— No lám, jókor is jöttünk. Mondtam én az 

asszonynak, hogy jókor lesz meg — ugye anyjuk?
— Persze, hogy mondta kend — siet felelni 

a vézna menyecske szörnyen kapva az alkalmon, 
hogy o is beszélln t, — de hát én úgy gondoltam : 
már apjuk, — mert tetszik tudni, én a felesége 
vagyok ennek az embernek— hát mondok: mégis 
csak jobb lesz, ha korán bemegyünk, mert ma 
letipiacz van. hát egyúttal vásárolhatunk, a mi 
szükséges. Vettem is négy csomó zöldséget negy
ven krajezáron. 
rekeknek . . 

ron, meg egy garasára ezukrot a gye- 
. Bizony felment az élelem ára ! . . .

jellemszilárd, s bár mégannyi férfi erénnyel 
felruházott, de nem valami fényes állással, 
ranggal dicsekedhető, vagy épen mesterem
berhez menjen nőül! s ha elöhaladottabb 
korában ez mégis megtörténik, a házkörüli 
teendők szokatlansága és saját tapintatlan
sága folytán rendesen elhanyagol mindent, 
férjét anyagilag tönkreteszi, maga pedig te
hetetlenségében folyton azon gondolattal igyek
szik kárpótlásul táplálkozni: mivé neveltetett 
ö, és tni lehetett volna belőle! . . .

Es egy ily — a szegény szülök anyagi 
tönkrejuttatásába került — nevelési! haja
ik innal, ha különben is észszerűen neveltetett 
volna, nem csak talán egy félj veszt szerető 
nőt, de esetleg veszti a család is a jó ön
feláldozó anyát, és ennek kapcsában nélkü
lözi az egész haza, a társadalom áldásos 
működésének kifolyását, mely e szív és lélek 
általa eszközölt helyes irányban való fejlesz
tése által az erkölcsi javak egész kincsbá
nyáját képezhette volna.

Ezek után mármost kérdezhetné valaki: 
„ Igenis, mennél többet tudnak, annál jobb; 
de ne akarjunk belőlük minden áron oly 
valamit képezni, mire se természeti hajla
muk. se hivatottságuk nincs, mert ez által 
inkább ártunk, semhogy használnánk nekik; 
hanem tartsuk meg itt is, mint általában 
mindenben, egy bizonyos középutat, melyen 
haladva, minden gondos, gyermeke boldog
ságát szivén viselő szülő könnyen fel fogja 
találni a helyes irányt, melyben gyermekét 
fejleszteni kötelessége, és mely bizonyosan 
előbb kecsegtet jó eredménynyel, mint hiú
ságunknak anyagi erőnket túlhaladó kielé
gítése?1

Áttérünk most feladatunk második ré
szére. a jelenleg annyira és oly sok oldalról 
feszegetett „nők munkaképesitéséről11 szólván.

A fiatal ember most már komolyan nieghök- 
ken a neki szilajodott nyelvű menyecske szapora 
beszédén s egyenes kérdéssel iparkodik gátat vetni 
a borzasztó idöveszlegetésnek.

— Mi járatban vannak kigyelmetek ?
Erre aztán megint a gányó ember veszi fel 

a szót.
Hja uram, nagy sor az! . . . Úgy történt, 

hogy . . . de mégis csak jobb szeretném a fiská
rius urnák elmondani.

— Soha se lempózzék kend — vág közbe 
a menyecske — hanem mondja el az Írnok urnák ; 
hiszen csak ö is ért hozzá, azért van itt!

— Hát hiszen nem bánom, mondja a gányó, 
elszánva magát s azzal egész kényelemmel elhelyez- 
kedig a díván közepén — ha meghallgatja az Ír
nok ur vagy hogyis tiszteljem ? . . . ügy volt az 
kérem átosan, hogy Farkas János — aki nekem 
sógorom, mivel hogy takaráskor múlt esztendeje 
elvette a testvér húgomat — kiadta a tanyáját 
árendába Nagy Andrásnak. Meg is kötötték a 
„kontraktust", tanúnak én vagyok rajta, de csak 
a kereszt vonásommal, mert Írást nem tudok, pedig 
gyerek koromban két álló hétig jártam iskolába. 
Szegény édes apáin — az Isten nyugosztalja meg, 
már meghalt — sokat emlegette, hogy sohase volt 
hozzá valami nagy kedvem. Hanem hát hogy 
egymásba ne öltsein a szót, ez a Nagy András, 
aki a sógorom tanyáját kiárendálta, épen pénzszo
rultságban volt, hát mondok: miért ne segítenék 
rajta, mikor úgy is van egy kis heverő pénzem ? 
Adtam neki negyven váltó forintot, aztán most se- 
hogysem akarja megadni, pedig az ideje letelt. Az 
iránt jöttünk az anyjukoimnal kérem szeretettel, 
hogy ha valami képen megvehetnénk rajta a tör
vénynyel . . . mert írásom is van.

Nagy sokára aztán elő is keres a lajbija 
zsebéből egy összegyűrt papirost s oda adja a tü
relmes fiatal embernek, a ki szó nélkül, néma 
megadással hallgatta végig ezt a .nagy sort."

— Olvassa csak el, nem tudom hogy jó e ?
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Ennek sophistikus magyardzáaa egyik leg
tágabb kibúvót kCpezi leányainknál a házi
munkák alól: mert ezek teljesítése körül 
nem fejthetvén ki az öltözködésben minden
kor az óhajtott csínt, kényelmesebbnek ta
lálják tetszvágyukat kielégitni, mint kellőleg 
ipialihikálni magukat az őket természetszerű
leg megillető munkakörben, — pedig épen 
csak ez által emelkednék becsük minden 
jóravaló, elfogulatlan ember előtt. Hiába, 
itt is. valamint más női tévfogalmaknál, a 
hiúság képezi a főrugót. A szülők avval 
ámítják magukat, hogy bizony ők nem ne
velik lányukat „mester ember" számára, és 
nem rontatják vele kezét, hanem taníttatják 
valami kézmiii szakra azon ezélból. hogy 
ezzel jövőt biztositó keresetforrást nyissanak 
gyermeküknek.

Nézzük csak körül, mit eredményez a 
nők munkaképesitése ? — Mindenfelé nyo
morúságos tengődést. mely csak nagynehezen 
menti meg az éhenhalástól azt. ki erre tá
maszkodik. — Mert miért alkalmazzák az 
illető üzletek a női munka erőt ? Csupán 
azért, hogy felét fizessék azon dijunk. melybe 
egy térti által végzendő bizonyos kiszabott 
munka kerülne.

Nem akarom vitatni, mennyire igazsá
gos eljárás ez vagy nem; a munkaadó üz
letember részéről kétségkívül eszélyes. De ha 
meggondoljuk, hogy hány férfimunkás eson- 
kittatik. de sok esetben teljesen megfosztatik 
rendes körülmények közt kielégítő kereseté
től, és ennek folytón az időveli nősülés le
hetőségétől is, mely a szerencse némi ked
vezése mellett talán egy egész család 
boldogságának is lehetett volna megalapí
tója: szomorúsággal tölthet el bennünket 
azon tudat, hogy a nők tulajdonképen ren
deltetésük feláldozásával idézték elő ez álla
potot. Mert igen természetes, mihelyt vala
mely dolog — legyen az iparczikk. művészeti 
termék vagy akármi — igen széles körben 
elterjed és könnyen hozzáférhető lesz, ennek 
értéke ugyanoly arányban csökken. Es igy 
értéktelenittetett a női munka is.

Mintán tehát a keresetképesités czéljá- 
nak nem felel meg a női munka, ne is szo
rítsuk lányainkat ex professo e térre: <le 
tanuljanak meg mindent oly ezélból és arra 
fektessék a fősulyt, hogy — mint már em
líteni — azt a maguk családja körében, 
önmaguk részére értékesítsék, mi által ennek 
haszna leginkább érvényesül, és nem köve
teli azt az áldozatot, hogy nőiségiik egyik 
legszebb ékét, a háziasságot elhanyagolják.

— Az. írás jó — felel a fiatal ember kiegyen 
getve tenyerével a megtöredrz.eít papirost — majd 
átadom az ügyvéd urnák.

— 1 gy iigv, az Isten Áldja meg . . . segít 
sen a bajunkon.

— Nyugodtak lelteinek.
— Nagyon köszönöm a szívességit — bálái 

kodik a gányó telkászolódva a dívánról — ha 
majd megegyszer bejövünk, megszolgáljuk a jó
ságát !

— Nincs mit — szabadkozik a fiatal ember.
A gányó ember, miután még egyszer biztosítja 

a jámbor ifjút iránta való lekötelezettségéről, fele 
ségit előre tuszkolva, megindul az ajtó felé.

— Istennek ajánlom!
Áldja meg az Isten ! — fohászkodik a 

fiatal ember, látva a gányó pár távozását. — Hála 
Istennek, elmentek -— teszi hozzá megkönnyebül- 
ten s nyugodtan ül vissza Íróasztalához.

t 'sakbogy alig ir három sort, már ismét ko
pogtatás zavarja meg munkájában, és kis vártáivá, 
megint előtte áll az előbbi gányó, csakhogy most 
a félesége nélkül járt.

— Nini, elfeledtem valamit. Az asszony visz 
szaküldött, hogy kérjek egy kis Írást arról a kö
telezvényről; mert — ne haragudjon kérem — 
maga csak elvan eselédféle itt, aztán a mai vi
lágban nem igen tudja az ember, hogv kiben tni 
lakik ... ' J

Es ezt olyan naiv ábrázattal mondja a fiatal 
etnbf r szemébe, hogy az meg se tud érte haragudni. 
Kiállítja szépen az .elismervényt", sőt még egész 
ünnepélyesen felolvassa előtte, minek következté
ben a cirkuinspektusz atyafi tökéletesen megnyug
tatva hagyta el az irodát, erősen ígérve, hogy 
többet nem háborgatja az Írnok urat.

\ égre hát csend lesz és a dolgozni vágyó fia
tal ember harmadszor is hozzá fog a másoláshoz, 
mikor az iroda ajtója meglehetős robajjal felcsapó
dik s rémítő dohányfüst szürke felhői közül ki 
bontakozva előtűnik egy hosszuszáru esibuk, utáua

Azon ellenvetésre pedig, hogy mégis 
vannak kik kézimunkájuk utón élnek, csak 
azt válaszolhatjuk, hogy ezek többnyire a 
különféle atyafiságos összeköttetés révén bol
dogulnak. illetőleg tengetlek és hogy az 
annyi ezer női munkáskézhez semmi arány
ban se álló egy néhányra is alkalmazhat e 
közmondás: „egy fecske még nem csinál 
tavaszt. “

Mindezekből aztán az következik, hogy 
a leányok eredeti hivatásuk s rendeltetésük
től elvonatván, jövőjükbe vetett reményeik
ben a szülőkkel együtt csalatkoznak, kedé- 
lyileg idő előtt megtörnek, és többé már nem 
bírnak kellő erélylvel a mulasztottakat szor
galom és jóakarattal pótolni, hanem lesznek 
többnyire oly nők. kik ha tudnak jól öl
tözködni. de a háztartás miattuk akár föl
fordulhat. s ha cselédjük nincs, inkább éhez
nek. semhogy magukra vállalnák egy ebéd 
előállításának gondját. Hogy milyen házas
életűk lehet ily női qualifikáló mellett, azt 
fölösleges is bővebben fejtegetni: úgy is el
találhatja a figyelmes olvasó.

Van-e szükség a második, illetve 
harmadik gyógyszertárra ?
A wFelső Zemplén- két hét előtti számában 

egy városi képviselő és Duka Tivadar leveleket 
közöltek és arról akarták meggyőzni a közönséget, 
hogy városunkban feltétlenül szükség van még egy 
gyógyszertárra.

Hogy ez a ezéljuk mennyiben sikerült nekik, 
nem kutatom ; ezúttal én csak elakarok egyet-mást 
mondani arra vonatkozólag, hogy mennyire nincs 
szükség nálunk még egy második, illetőleg karma 
dik gyógyszertárra és hogy nem egészen úgy áll 
a dolog, amint azt az illetők gondolják. Be akarom 
bizonyítani továbbá, hogy ha lehet is felhozni oko
kat még egy gyógyszertár felállítása mellett, ezen 
okok meg sem közelíthetik azon okokat, amiket 
ellene lehet elősorolni.

En. a ki mellesleg legyen mondva, ismerem 
a helybeli patikát felállítása óta, azon helyzetben 
vagyok, hogy tapasztalataim nyomán megdönthe
tetlen okokat hozhatok fel azon állításom védel
mére, mely szerint semmi szükség nincs nálunk 
ez idő szerint egy írj gyógyszertárra. A nélkül 
tehát, hogy bővebb bevezetéssel látnám el jelen 
czikkeinet — ha ugyan czikkm-k lehet nevezni 
egy olyan ember vélemény nyilvánítását, a ki soha 
sem szokott hírlapokba írni — felsorolom azon 
okokat, melyek állításaim igazságát védik.

Tudomásom szerint a mostani gyógyszerész 
1 SÍM f.évben vette át a patikát, tehát akkoramikor még 
Málczán nem volt és a mely időben az a vidéki 
lakosság is a helybeli gyógyszertárra volt utalva ; 
most hogy már saját gyógyszertára van Málczának, 
természetes, hogy az oda közelebb eső falvak is 
azt Vt szik igénvbe szükség esetében, a mi által az 

meg egy karcsúnak éppen nem mondható hálóka 
bálos egyéniség. Az Íróasztal mellett görnyedő fi
atal ember fakó arcza a lehető legalázatosabbá vál 
tozik.

Alázatos szolgája a princzipális urnák.
A princzipális ur először lassú, méltóságos 

tempóban a divánra helyezi magát, aztán kegyes
kedik elfogadni a köszönést.

— Szervusz, amicze, szervusz. Nos hát dől 
gozgahmk ? (A princzipális urnák szokása többes 
számban beszélni.)

Az amicze bátorkodik megjegyezni, hogy 
igenis dolgozik.

— Mit írunk atnieze? — kérdi tovább a 
princzipális ur iszonyatos füstöt csapva maga körül.

— A Jaj telesz Gróf Völgyi C. mellékletét 
másolom — felel az amicze és hangján is észre
vehető a nagy alázat.

— No azt hagyjuk amicze. Keresse elő a 
Tölgyesi féle ügyben hozott „sérelmes- Ítéletet,ezt 
meg kell apellálnunk.

Az amicze elkezdi keresni az Ítéletet. Ahány 
összekötött iratcsomag van az asztalon, azt mind 
sorra felbontja, de csak nem tud reá akadni. El
keresi i gv hosszú órán keresztül eredmény nél
kül, mikor aztán a princzipális urnák eszébe jut. 
hogy ott van a kabátjában, még a hogy a tegnapi 
tárgyalás után zsebre dugta. Így hát mégis csak 
megkerül a „sérelmes- ítélet, s a princzipális ur 
kényelmes fekvő helyzetben elkezdi tanulmányozni, 
hogy melyik pontjába lehetne valami módon bele 
kötni ? Elolvassa háromszor, négyszer, egy kicsit 
gondolkodik, szemeit a plafondra vetve s végre 
oda szól a fiatal embernek, ki ott ül várakozó 
helyzetben.

— Írjunk amicze! — s azzal hozzá kezd 
egy véghetetlen „apelláta* diktálásához.

A kakukkos óra elveri a tizenkettőt, a to
ronyban megkondul a déli harangszó és a diktandó 
folyik tovább. A szegény amicze majd elhánytn 
öt körmét a sebes Írásban, alig győzvén lejegyezni 

itteni elesett egy tekintélyes összegre rugó jöve
delemtől. 1892 ben végleg elment a katonaság vá
rosunkból és ezzel elvesztettük az ezrednek szék 
helyét, a hol 10 katonatiszt egy század huszárság 
gal, lóállománynyal és állatorvossal tartózkodott, ez 
is számba veendő fogyasztást produkált; eltávozott 
továbbá Dr. Raisz Gedeon, kinek kedvéért több 
mágnás családhoz tartozó egyén gyógykezeltette 
magát városunkban betegség esetén ; ez most mind 
megszűnt és hiszem, hogy senki sem meri ál
lítani azt, hogy a gyógyszertár állapota javult ezen 
változások következtében, hamm inkább állítható 
az, hogy annak jövedelme óriási mérvben meg 
csappant. Fel lehetne még hozni több ilyen okokat 
is, de feleslegesnek tartom, mert az eddig felhő 
zottak is meggyőzhetik a részrehajlatlanul Ítélke
zőket arról, hogy bizony a helyzet nálunk hátra
felé fejlődött és téves azon állítás is, miszerint a 
gyógyszerésznek több jövedelme van, mint más 
tíznek. Kár különben, hogy a tisztelt városi kép 
viselő ur nem sorolta fel egyenkint a tíznek jőve 
delmét, hogy az összehasonlítás megtehető lett volna.

Ezek után áttérek az uj gyógyszertárt kérel
mező egyes állításaira.

Először is furcsának tartom azon állítást, 
hogy a helybeli gyógy szertárhoz 25,000 lélek tar 
tozik, ide nem számítva az ungmegyei közeli köz 
ségek lakosait. Hogy az igy lenne, kétségbe vo
nom és lehet, hogy a kérelmező nem is gondol
kozott alaposan e körülményről; mert ha komolyan 
fontolóra vette volna, úgy bizonyára számításba 
kellett volna vennie azt is, hogy pl. a málezai kör
orvos kerületébe tartozik Bánócz, Füzessér és még 
egy csomó község, inig a helybeli körorvosnak 
csak Mocsár, Pazdies, Vásárhely, Rákócz jutott az 
egyik oldalon, Topolyán, Petrócz, Nátafalva pedig 
a másik oldalon ; a többi községeket egészben nem 
lehet ideszámítani, mert igen gyakran Homonnára 
mennek, ezen kívül a sztrajnyáni oldalon levő, de 
vármegyénkhez tartozó községek csak igen ritka 
esetben veszik igénybe a helybeli gyógyszertárt, 
mert nekik előnyösebb a közelebbi, sztrajnyáni 
gyógyszertárba menni. így hát nem is lehet álli 
tani, hogy 25,000 lélek veszi igénybe a helybeli 
gyógyszertárt. Az igaz, hogy a gyógyszerészekre 
vonatkozó törvény 5—fit MH) lelket számit £gy gyógy
szertárra, de ezt a számot a törvény úgy értel
mezi, hogy annak egy községben kell lenni, már 
pedig Nagy Mihálynak nincs meg a 6000 lélekből 
álló lakossága. E szerint tehát egészen egyre menne, 
ha az uj gyógyszertár Vásárhelyen vagy Bánóczon 
állíttatnék fel, mert hiszen azon községek is a já
rásban vannak.

Azt is mondja folyamodó, hogy a sztrajnyáni 
gyógyszertár fennállása biztosítva van, mert azt 
köre eltartja, sőt Nagy-Mihályból is sokan (szám 
talanan) mennek oda gyógyszerekért. Azt nem vi 
tatom, hogy nem mennek oda, de ha ez nem tör
ténne meg, úgy a sztrajnyáni gyógyszertárnak meg 
élhetése sem volna, mert ez nagyon is köztudo 
inásu, hogy az úgy biráltatik el, mintha második 
gyógyszertára volna Nagy Mihálynak.

Ezekből tehát az látható, hogy felületes szá 
mitást tett Duka és ha esetleg sikerülne neki ke
resztül vinni azt, hogy megkapja az engedélyt 
gyógyszertárának felállítására, úgy keserű tapasz
talatokra ébredne, mert bizony itt még egy bar

it menykő sok nyakatokért diákmondást. Hanem 
a mint a princzipális ur épen egy fogas körmön 
datba fog: valami láthatatlan személy sűrű ököl
csapásokkal elkezdi döngetni a folyósó felőli ajtót, 
oly éktelen dörömbölést idézve elő, hogy az iro
dában képtelenség megérteni a szót.

— Ugyan amicze ereszsze be azt a rósz 
kölyköt — szól a princzipális ur.

Az amicze kinyitja az ajtót, minek következ
tében a láthatatlan dörömbölő egyéniség egyszerre 
láthatóvá válik egy hatesztendős forma morcsos 
képű apróság személyében, aki egy hatalmas ug 
rással ott terem a princzipális ur előtt.

— Heliehe, maga is ördög ... no mi baj 
kis ördög?

— Bent a leves! — ordít a kis ördög torka 
szakadtából.

— No jól van mindjárt megyünk.
— De én éhes vagyok ! — nyügösködik az 

elkényeztetett poronty.
— llát csak menjen maga enni, majd mi is 

megyünk.
— De én most akarok menni apával.
Na már ez a kívánság kétségkivüli bizonyi 

téka a gyermeki ragaszkodásnak, ennek nem állhat 
ellent a princzipális ur.

— Hát én bemegyek amicze, ettől a rósz 
fiútól nem nyughatom — mondja a fiatal ember 
nek. — Hanem maga még maradjon. Azt az Ítéle
tet még ebéd előtt leírhatja legalább egy példányban.

Az amicze biztosítja a princzipális urat, hogy 
ezt a legnagyobb örömmel megteszi, hiszen még 
ugv sem éhes. Aztán egy elkeseredett pillantást vetve 
a távozó fiskális után, előveszi a sűrűn beirt ivet 
és azon etel fáradtan neki fog a másolásnak. A 
toll újra pereg, s betűre betű kél a fehér papiro- 
8?.n\ pfitH-zipális ur már rég bent élvezi családja 
köreben az ebed örömét, és ő még mindig ott 
görnyed az asztal mellett.

De a sorok szaporodnak, a lap lassanként 
telik, s egyszer csak elkészül a másolat. Most már 
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maciik gyógyszertárnak megélhetésére kilátás egy
általán nincs és csak arra volna jó, hogy a meg
levőknek jövedelmét csökkentse, de hogy magát 
fentarthassa, az bekövetaezni nem fog.

Ilyen körülmények között pedig nagyon is 
ajánlandó, hogy a ki itt gyógyszertárt akar fel
állítani. jól gondolja meg. hogy mit tesz.

Megjegyzem még, hogy ezeket a sorokat sem 
nem elijesztés czéljából, sem pedig azért nem Ír
tam, hogy a képviselőtestület az uj gyógyszertár 
felállítása ellen foglaljon állást, mert hiszen a kissé 
beavatottak is nagyon jól tudják, hogy ez az állás
foglalása a képviselő testületnek csak arra való, 
hogy a formalitás meg legyen; mert a miniszter 
— na százszor ellene szavaznának is — mégis 
megadhatja a jogot, ha akarja.

x. r.

Vegyes hirek.
— Márcxius M. Nagy ünnepre készül a 

magyar nemzet ez évben. Márczius 15 én lesz 50 
óve, hogy a szabadságharcz kivivatott és e félszá
zados évforduló alkalmából különös nagy ünnepre 
készül az egész Magyarország.

Es méltán készül. < )röm tökheti el minden 
hazafi keblét e nagy és országos készülődés láttára, 
különösen azért, mert mindenfelé a friss erő da
gadó forrása buzog s az alkotás munkája folyik 
roppant szorgalommal, önérzettel és beesvágygyal. 
Nincs tere az országnak, mely ne mutatna fel ha
talmas konszolidácziót s minden egves lépés, a 
mit előre teszünk, felér egy évtizeddel.

A mit századok harczai letaroltak e hazában, 
azt felépítette egy két emberöltő s a mai kor fia, 
ha végigpillant csak a saját férfi kora alkotásain, 
büszkeséggel, becsülettel eltelve érzi, hogy ebben 
a nemzeti újjászületésben neki is megvan a maga 
szerény része.

Ez a renaissance pedig éppen egy félszázada 
kezdődött,

A most beköszöntött ujesztendő egy igazi ju
biláns év és méltán tekinthetjük a nemzet újjá 
születése esztendejének az 1848. évet, mert éppen 
ötvenedszer fordult meg nagy pályáján a világ 
egyetem csillagrendszere, mikor az 1848. évbe 
léptünk.

Jól esik látnunk, hogy a nagy idők embe 
reiben mennyi politikai bölcseség volt s mennyi 
hazafiui szeretet, .lói esik tudnunk, hogy azok, a 
kik ötven év előtt áldozatot hoztak a haza javának, 
a nemzeti életnek, ezt az áldozatot meg nem bán 
ták s még nagyobb örömmel kell konstatálnunk, 
hogy az a nagy nemzeti erő, melyet a polgárjogok 
kiterjesztésével minden magyar szívbe beoltottak, 
meghozta hatalmas kamatait.

A nemzet nem volt — de van és lesz sokáig.
Az az időszak, melyen át a Széchenyi, a 

Kossuth és a Deák nagy munkája egymásba foly
tatását nyerte, történetünk legfényesebb korszaka, 
melyet mi még nem méltányolhatunk eléggé, mert 
a közelség még elfogulttá tesz bennünket.

A fény nagyon is vakít, a szomorúság na
gyon is elkomorit.

E jubiláris esztendő legelején följegyeznünk 
kell még azt, hogy a kik láttuk e félszázad mun

ő is mehet ebédelni. Ott is hagyja sietve az irodát, 
és legelső dolga bekopogtatni az „ebédlő- ajtaján.

Éppen jókor érkezett. A leves ugyan már el
párolgott az asztalról a hússal egyetemben, hanem 
hát ez nem tesz semmit. Az amieze nagyon jól 
tudja, hogy az ebéd java még csak ezután jön.

Az asztalfőn ülő princzipálisné kelletlen fej- 
biezezentéssel fogadja a bátortalan lépésekkel kö
zölendő amieze alázatos üdvözlését, aki — miután 
ő nagyságától kétszer is bocsánatot kér hallatlan 
vakmerőségéért — illő hajlongások közben elfog 
lalja az asztal végén levő üres helyet és a princzi- 
pális ur kínálására bátorkodik két kanál ezuspeisz- 
félét a tányérjába mérni.

A legrettenetesebb pedig az egész dologban 
az, hogy a prinezipális ur szép lánya épen vele 
szemben ül. O nagysága aligha vetett számot a 
következményekkel, mikor az amieze helyét ott 
jelölte ki. Szegény amieze.’ < )lyan szégyenkezve 
lát hozzá az evéshez, mintha attól tartana, hogy 
valami illetlenséget követ el, s ha szemei a szép 
lány tekintetével találkoznak, úgy olirul pirul, mint 
a másodnapos menyasszony.

Szerencsére ennek senki sem tulajdonit va
lamijelentőséget. Ki törődnék azzal, hogy az amieze 
sápad e vagy pirul? A prinezipális urnák tökéle
tesen mindegy, ő előtte csak „amieze0 a jámbor 
ifjú igy is, úgy is. Egy szükséges bútor, egy má
soló gép, melyet nagyon czélszerüen fel lehet hasz
nálni az irodában.

Eközben a pecsenyés tál megkezdi körútját 
az asztalnál és mikor mindenki kivette belőle a 
maga részét, eljut az amieze elébe is. Hanem ak
kor már a néhai kappan maradványát egyetlen 
egy vézna ezomb képviseli az öblös tál mélységes 
fenekén.

Az amieze tudja mi az illendőség : nagyon 
szépen megköszöni, de a czoinbot érintetlenül 
hagyja.

kájának eredményeit, — nem hiába éltünk, külö
nösen ha van benne egy hajszálnyi részünk.

Pedig van ! . . . A polgár bármilyen cseppje 
a nemzettengernek, azért a hullám nem jön létre 
nélküle. Mi e hazának, e nemzetnek fiai vagyunk 
s részesei a nemzeti munkának. — de részesei a 
nemzeti dicsőségnek is.

Es éppen ezért nekünk is ki kell vennünk 
részünket a nemzeti ünnepből és már most meg 
kell indítani a mozgalmat arra nézve, hogv mi mó
don tegyük azt. Minden esetre olyan irányúnak 
kell a mozgalomnak lenni, hogy a vidék is benne 
legyen. Es miután mindenütt a hatóságok veszik 
kezükbe a kezdeményezést, felkérjük a szép és 
nemes ügyekért mindenkor lelkesedni tudó főbí
rót, hogy mint egyedül illetékes, hívja össze 
a képviselőtestületet és a város arra való polgárait 
és alakítsa meg az ünnepséget előkészítő nagy bi
zottságot, hogy a nagy nap elérkeztekor városuuk 
is méltóképen ünnepelhessen.

— A gróf Sztáray Sándor eljegyzése. 
Múlt számunkban megírtuk, hogy gróf Sztáray 
Sándor, a helybeli &őmiy-féle uradalom örököse 
jegyet váltott báró Vzczey József leányával Pauli
nával. — E hírünkhöz az adatukat több tekintélyes 
úri embertől vettük és gondolni se mertünk arra, 
hogy ne lenne igaz. Pedig úgy van. Mert a hirt 
a legilletékesebb helyről megczáfolták és ennek 
következtében mi is visszavonjuk múlt heti jelzett 
közleményünket.

— A Szilveszteri mulatság. A helybeli 
kaszinó által múlt pénteken rendezett Szilveszteri
mulatság igen jól sikerült. Sokan vettek azon részt 
és mindnyájan jól mulattak. — A polgári olvasó
egyesület által rendezett összejövetel is egészen 
jól sikerült kis mulatság volt és a jelen voltak 
nem győzték eléggé dicsérni a Buzay Gusztávné 
által készített Ízletes ételeket.

— Az önsegélyző-egyesület. Január hó 
2-án tényleg megnyittatott az önsegélyző egyesület 
és igy azok a jeles próféták, a kik szeretnek 
egyéb teendő hiányában, folytonosan jövendölgetni 
és a kik verték a mellüket, hogy az nem fog 
megnyittatni, alaposan csalódtak. — Valóban öröm 
volt nézni a jelentkezők sokaságát és az első nap 
eredménye az lett, hogy 200 tag jegyeztetett be. 
kik 1477 betét után fizettek 465 irt 70 krt. Na 
gyón sok tagnak a bejegyzését cl kellett halasztani 
vasárnapra, e hó 9 éré, mivel a tisztviselők nem 
győzték a további munkát. Ezért figyelmeztetnek 
mindazon tagok, kik nincsenek bejegyezve, hogy 
ennek eszközlése czéljából vasárnap okvetlen jelen
jenek meg az egyesület hivatalos helyiségében, 
mert azok, kik azt elmulasztják, már tartoznak a 
késedelmi kamatokat is fizetni. Olyanok is jelent 
kezhetnek, kik a kibocsájtva volt aláírási ive
ket nem Írták alá. E helyen hozzuk a tagok tu
domására azt is, hogy a kölcsönök kiadását az 
egyesület már a folyó hó 12 én megkezdi és azon 
tagok, kik kölcsönöket óhajtanak i i. tartoznak 
szabályszerűen kiállított vált- j t: t uinden szerdán 
délelőtt 11 —12 óra között ..italos helyiségben 
a könyvvezetőnél benyújtani.

Halálos esés. Kazzonyi János nagvrás- 
kai erőteljes fiatalember a napokban felment az 
udvarán lévő csűr felső rekeszébe, honnan véletle

Hogyan amieze, maga nem eszik? — kérdi 
a prinezipális ur, mintha nagyon csodálkoznék.

— Köszönöm szépen, hiszen már jól laktam, 
feleié az amieze, tányérjára szögezve tekintetét, 
mintha maga is restellené ezt a rémitő nagy ha
zugságot. Majd jön még más is — gondolja utána 
vigasztalónak.

Es csakugyan jön. A pozsgás szobalány nem
sokára uj tállal jelenik meg : az amieze jól számi 
tott. Csak arra nem számitolt, hogy a szobaleány 
azt a hirt is meghozza, hogy odakin vidéki em 
berek várják a tekintetes urat, minek következté
ben a prinezipális ur szükségesnek látja rögtön 
intézkedni a várakozó „kliensek- érdekében.

— Ugyan amieze, vigye be az irodába azo
kat az embereket, ön úgy is jól lakott.

Az amieze azon kezd gondolkozni, hogy 
csakugyan jól lakott é ő? Hanem utóvégre is kény
telen belátni, hogy most már nincs más hátra, 
mint szépen fölkelni az asztaltól és „kedves egész
ségére- kívánni az ebédet a prinezipális uréknak. 
Meg is hajtja magát illedelmesen, kiczurukkol az 
ebédlőből úgy, a hogy azt a tánczinestertől tanulta 
még a hajdani szebb időkben.

Es ebben a pillanatban a szép leánynak is 
eszébe jut, hogy neki valami dolga van odakint. 
O nagysága ezt nem találja különösnek, hiszen az 
a cselédféle olyan rendetlen, hogy az embernak 
mindig a nyomában kell lennie. A kisasszony te
hát szintén elhagyja az ebédlőt. Hanem a helyett, 
hogy a cselédhez menne, utána siet az amiezének 
s halk hangon pár szót súg a megigézett ember
nek, aztán elszalad.

Mi volt ez ? Ki tudná megmondani, hogy mit 
érzett akkor az a fakó külsejű ifjú ? . . . Hogy ha 
dolgát végzi, várja meg a kertben......... valamit
akar neki mondani ... A prinezipális leánya va
lamit akar mondani az amiezének ! Mi lehet az ?

A fakó ifjú arcza kigyuladt erre a gondolatra, 

nül oly szerencsétlenül esett le, hogy súlyos belső 
sérüléseket szenvedett és ennek következtében pár 
órai szenvedés után meghalt.

— Blrtokárverés. A gróf Sztáray István 
tulajdonát képezett hanajnai birtok a napokban 
nyilvános bírói árverésen eladatolt. Az árverés 
alá bocsájtott birtok hanajnai részét 120,050 frtért, 
a zavatkait 14,200 frtért az agrár és járadék bank, 
a fekésházi részt pedig 2500 frtért Propptr Jenő 
vette meg.

— Újévi tisztelgés. A helybeli kir. járás
bíróság személyzete Bodnár Ferencz kir. albiró 
vezetése mellett újév napján tisztelgett Rozkovicz 
János kir. járásbiró, hivatalfőnöknél és ez alkalom
ból sikerült beszédben tolmácsolta a megjelentek 
őszinte érzelmeit. A járásbiró válaszában megkö
szönte a figyelmet és együttes munkára serken
tett a jelenvolt személyzetet.

— Köszönet nyíl vánlt ás. Marzchall Fe- 
renezné úrim — kinek nemeskeblüségét a helybeli 
gör. kath. hitközség már több alkalommal tapasz
talta — legújabban igen szép s értékes oltárteritő- 
ket, oltárvánkost s több eféle tárgyakat ajándéko
zott a helybeli gör. kath. templomnak. Amidőn 
nevezett nemeskeblü úrnőnek eme jótéteményeit 
nyilvánosságra hozzuk, egyszersmind elmulasztha- 
tatlan kötelességünknek tartjuk azokért hálás kö- 
szönetiinket ez utón is kifejezni. A hitközség ne
vében : lhnátkó János, sz. sz. tanácsos, lelkész.

— Bankosztalék. Mint értesülünk a nagy 
mihályi kereskedelmi és hitelbank részvényenként 
8 frtot fizi t osztalékul, a tartalék alaphoz pedig 
3000 frtot csatol a jövedelemből.

— Sikerült tánezestély. A gálszécsi ifjú
sági Club e hó 2 án tartotta első nyilvános estélyét 
és az igen fényesen sikerült. A tiszta jövedelem, 
35 frt, a szegény iskolás gyermekek felruházására 
fordittatott.

— A rabmunka jövedelme. Alig hinné 
valaki, hogy a rabok munkáltatása is igen szép 
jövedelmet hoz évenként az államkincstárnak. így 
az elmúlt évben csak az újhelyi kir. törvényszék, 
illetve ügyészségtől munkára kikért rabok után 
kerek 4500 frt volt a tiszta jövedelem. A rabok 
különösen a szőllőtulajdonosok által vétettek leg
inkább igénybe, és mint a szakemberek állítják, 
ezeknek munkái sokkal jobbak, mint a napszá- 
musoká. Ezért annyian igyekeznek igénybe venni 
a rabokat, hogy az ügyészség nem is képes a 
nagy keresletnek megfelelni.

Elhalasztott közgyűlés. Az ipartestületi 
közgyűlést vasárnap részvétlenség miatt nem lehe
tett megtartani és e hó 9 éré kellett halasztani, a 
inikoi is tekintet nélkül a résztvevők számára, 
meg fog az tartatni.

Zálogház. Valami vállalkozó úriember, 
mint értesülünk, azon fáradozik, hogy városunkban 
egy zálogház nyithatására megnyerje az engedélyt. 
UgV látszik, hogy az illetőnek sok a pénze és nem 
tudja, hogy mit csináljon vele.

— Műkedvelői előadás. Kákócson e hó 
23-án műkedvelői előadás rendeztetik Staudt József 
elnöklete mellett Hogy kik lesznek a szereplők, 
milyen darabot adnak elő és micsoda czélra ren 
dezik az előadást, tudósítónk nem tartotta szüksé 
gesnek velünk közölni.

egész lényét ismeretlen édes érzet szádja meg és 
mégis olyan boldogtalannak érzi magát e pillanat
ban. Ah, a prinezipális ur másoló gépjének szive 
is van.

A vidéki emberek pedig alig várják, hogy 
beérjen az irodába, elkezdik beszélni az ügyeket. 
Mikor egyik elvégezte, újra kezdi a másik, és az 
amieze ismét oda ül az Íróasztal mellé, hogy foly
tassa a délelőtt megszakított munkáját. Halad a 
munka, de az idő olyan lassan telik, hogy ehhez 
az egy délutánhoz képest az örökkévalóság rövidke 
pereznek tetszik az amieze előtt. Egyszer aztán 
mégis megjön az alkony, az óra hatot üt és lázas 
remegéssel megindul a kert felé . . .

A szép lány ott sétál az utakon, könyvvel 
kezében. Egy fa alatt megállva várja a lesütött 
szemmel közeledő fiatal embert, aki csak úgy áll 
elébe, hogy nem tud mit szólani.

— Kedves írnok ur, én önt, becsületes jó 
ifjúnak ösmerem.

A becsületes ifjú elpirult erre a hízelgő meg
szólításra.

— Egy nagy szívességre kérném, — folytatja 
a szép lány zavarral. Es kebléből egy levelet von 
elő. (>n tudja, hogy nem bizhatom ezt senkire. 
Megteszi-e ?

Az amieze olyas valamit makog, hogy na
gyon szívesen, mire a szép lány fülig pirulva át
adja neki a levelet.

— Arra kérném: adja ezt annak a kit illet.
Az amieze egy pillantást vet a levél czimére, 

mielőtt zsebébe rejtené. Aztán szédelegve megin
dul s fakó arezán két keserű könnycsepp gördül 
végig ...
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— A téligaxdatági tanfolyam, A múlt 
számban közlőit tananyag ismertetésén* vonatkozó 
tudósításunk végére oua tettük, hogy nem sok re
ményt füzünk a 30 —Bű órára terjedő tanfolyam 
hoz, mely megjegyzésünket a tantestület tagjai töb
ben félreértették és úgy magyarázták, mintha ez 
rájuk vonatkozott volna. — Ha figyelt minél kiséri 
a mi igen derék és mondhatjuk minta tantestül? 
tünk azon közleményeinket, melyek olykor olykor 
megjelennek és az ő működésére vonatkozik, bi
zonyára be kell látnia, hogy mindenkor a méltá
nyosságnak megfelelően vannak Írva és valóban 
csodálkozunk, hogy jelzett kis megjegyzésünket 
félre magyarázták, a mi pedig egyáltalán nem vo 
natkozott a tantestületre, hanem a rövid időre ter
jedő tanfolyamra. — Már a múlt évben elmondot 
tűk e tekintetben nézetünket és ha arra visszárui 
lékeznek. el k*ll ismerni, hogy a következmények 
nekünk adtak igazat, in* rt oh rövid idő alatt le
hetetlen még a mi derék tantestületünknek is va
lami nagy eredményi elérni olyan hallgatókkal, 
a kiknek legnagyobb része jóformán még magva 
rul sem tud.

— Kérelem. A kaszinó könyvtárának elő 
fizetői felkeretnek a kint levő könyvek beszolgál
tatására.

— A munkáéul rár soriul Hazánk tör 
ténelmében oly nevezetes Munkács vára, újból gaz
dát cserélt s a Rákócziak sasfészke a m. kir. 
pénzügyminiszter birtokába került, m* Ív a felügye 
lettel a beregszászi pénziigyigazgatóságot bízta meg. 
Érd emes dolog rövid visszapillantást vetni e törté
nelmi nevezetességű heh sorsára. A honfoglaló 
magyarok Béla király névtelen jegyzőjének feljegy 
zése szerint itt pihentek meg legelőbb s a kiállott 
fáradalmak nagy munkája után nevezték el Mim 
kacsnak. 1370 tői fogva a magyar királynék nász 
ajándékát képezte a hozzátartozó uradalommal 
együtt, 1591 l»» n a Rákóczink tulajdona. 1(»14 ben 
Eszterházi Miklós, majd Bethlen Gábor kezére jut, 
s ennek halála után özvegye. Brandenburgi Katalin 
kapja meg. Később Rákóczi György szerzi meg 
családjának s a tökölyi és Rákóczi Eerencz féle 
szabadságharcz alatt a kuruczok főhadiszállása volt 
A hosleikü Zrínyi Ilona három évig védte, mig 
végre a császáriak birtokába jutott 172* bán Sebőn 
borii herczeg kapta meg a Rákócziak nevezetes 
uradalmait, vele együtt Munkácsot is. melyet ké 
sobb államfogliáziiak használtak. A napóleoni bar 
czok alkalmával ide internálták a magyar jakobi 
nusokat, köztük Kazinczy Eerenczet 1*21 tői 
1*23 ig \ psilanli. a görög szabadsághős sinylett 
itt bilincseiben. 1849 ben. a muszkák kezére ke 
riilt s ez idő óta újra fegyháznak használták, mig. 
mint említettük, a pénziigvigazgatóság a hivatalos 
lapban pályázatot liird* I a felügyeletére bízott 
„munkácsi vár" három kapusi állására.

Jézun élete. Ezt a karácsonyi pásztor 
játékot a gálszécsi róni. kath. elemi népiskola 
könyvtárának gyarapításra ma este előadják a 
„Gnin“ féle szállodában.

Gyónt jelentén. Lányi F* k* te Zsigmond. 
István. Gyula. Béla, Dezső. .Jenő. Géza és Bertalan, 
mint gyermekek, továbbá ezek m*j< i. nemkülönben 
ezek gyermekei, valamint tövisi Füzessérv János 
mint testvér, úgyszintén az összes rokonság névé 
ben. mélyen elszomorodott szívvel jelentik szeretett 
és felejthetetlen anya, testvér, anvos - uagyanvjuk 
nak özv. iványi Eekett /,sigin<>ndné szül, tövisi 
Füzesséry Erzsébetink f. hó Bán. <1. • 12 órakor, 
életének 6* ik évében, rövid -/.• nveilés után történt 
kimultát. A boldogultunk hitit letenn i január h<» 
•> én. d. u. 3 órakor fognak Szobráncz K<>mvroczon 
az ev. ref egyház szertartása szerint az oltani 
sirkertben örök nyugalomra tetetni. Áldás es béke 
hamvaira !

— Fixeténképtelen és csődbe jutott keres 
kedok cs iparosok, kik hitelezőikkel egyezkedni 
óhajtanak, forduljanak bizaloimna' az „Első Buda 
pesti Kereskedelmi Euv*-ztelé>i Iroda* hoz Buda 
pest. \. Lipot körút 19. 1. em. * . ahol ugv bel- 
mint külföldi ezégekke! az egyezség biztosan lét 
rehozatik.

-4 fúráronlm utaxó t. olvasóink figyel 
un t felhívjuk K-oesi Nándor előkelő nagy éttermére 
\ II Erzsébet k'.rut 27. . a hol kiváló ételek és 

italok, pompás kiszolgálás biztosítják a vendégek 
telje- megelégedését, ezenkívül nagy katonazenekar 
játszik esténként szabad beinein t mellett. A’ő» » 
most egy gyöiixé-rü szép télikertet is létesít, mely 
Budapest egyik iátványosságát fogja képezni.

A .. .>/ayyarornzáy* politikai napilap 
ez idő szerint a legjobban szerkesztett Lap az or
szágban. L«*gel-o rangú íróink és publiczistáink ma 
kétségtelenül a Magyarországba írnak. Első sorban 
Bartha Miklós, az országnak ma legragyog- bb 
tollú publiczistája továbbá Pázmándy Dénes, Hock 
János, maga a főszerkesztő Hol ló Lajos, llentaller 
Lajos. Inczédy László stb. napról napra a legélén
kebbé és legelevenebbé teszik a magyar olvasó 
közönségnek ezt a kiválóan kedvelt lapját. A 
Jfo^yororiza^ban jelennek meg azonkívül Móra 
Istvánnak országszerte feltűnést keltű tárcsái. Egy. 

hogy a ki eleven, jól értesült és igazán első rangú 
hírlapot akar olvasni, az bátran a Magyarországhoz 
fordulhat. A .Mgyarország" o! nemcsak nemes, 
előkeld hangja, egyenes, nemzeti irány és minden 
tekintetben hozzáférhetlenség*1 teszi a magyar ol 
vasó közönség előtt becsessé, hanem az is. hogy a 
család minden tagjának nyújt kellemes szórakozást. 
Tárcsái, regényei, eleven hírei, párisi divatlevelei 
stb. a legkedvesebb olvasmányt képezik. A J/u- 
gyarország az éjjeli postával küldetik szét, úgy 
hogv reggel már az ország legtávolabbi részedben is 
ott vau. Mily előny ez a hivatalnoknak, földbirlo 
kosnak, kereskedőnek, iparosnak és minden intól 
ligens embernek, hogy más lapokat megelőzőleg 
olvashatja már reggel mindazt, a mi az országban 
és külföldön történik. Az országgyűlést, a hivatalos 
közléseket, a bel- és külföldi tőzsdei zárlatokat, 
szóval mindazt, a mi nemcsak érdekes, de az illető
nek állására ós üzletére nézve is nagy befolyással 
van. Tudjuk, hogy mily előnyösen használják fel 
egyesek, ha valaki egv nappal, vagy félnappal el 
van maradva az eseményektől. A ki ma egy fon 
tos hirt előbb tud meg, az mérhetetlen előnyben 
van a többiek felett. A „Magyarország** mindenkire 
nézve lehetővé teszi • zt a korai és megbízható 
értesülést. Ez biztosította a Magyarorszag részére 
azt az óriási elterjedést, a minek ina örvend.

A „Magyarorszag" ra I-gczélsz* riibb posta
utalványon előfizetni akár egv hóra. 1 frt 20 kr. 
t’ziin: Magyarország kiadóhivatala, Budapest Sán
dor u. 2. A félévi előfizetési dij 7 frt, egész évi 
14 frt.

„Hangulatok" a czime Bartha Mik 
lós könyvének, mely a könyvpiaezon k a r á- 
c s o n y k o r m- gjelent. Ez a könyv negyven 
darab prózában ’rt költeményt foglal magában ily 
czimek alatt: I nrasztás. .-I //ó. A<-n :,elmiiség, Casar 
győz, t Isapánk. Bíróság előtt, hí a hibás. Azárva, 
Tapasztalás. l’eröfény. leien, „4 magadak való, 
./utalóin, I tgasz, .4 holnap, .4 szerencsétlen, „4 //</• 
/<í/, Megváltás, Templomban. .1 költő sorsa. .-I költő 
hivatása. Elvérzés. Pásztói fiiz. Emlékezet, (itthon, 
Eödélzeten. Az árnykép stb. A ki Bariba vezérczik- 
keit ismer, az fogalmat alkothat magának arról, 
hogy mily nyelvezett* I, mily szingazdag festéssel 
és mily elragad*’* fantáziával vannak megírva ezek 
a költemények. A közönség körében szokatlan ér 
deklődést keltett az a hir, hogy Barthától szepiro 
dalmi dolgozatok jelennek meg a könyvpiaezon.

Barthát a „Magyarország" szerkesztősége 
bírta reá könyvének kiadására, s a „Maguaror 
szag" most azzal kedveskedik olvasóinak, hogy 
Bartha könyvét disz-s kiállításban kará**s«mvi és 
újévi ajándékul elofízetiánek mggen Ingja meqkid 
dem. .1 könyvet mindenki megkaphatpt, a ki a 
„Magyarorszag" ra •gg negyrdórre előfizet. A/, elő
fizetési dij '> rrt .>n kr. bármikor l»» kíili||i* i-- i.v 
cziin alatt : „Magyarország" kiadóhivatala. Buda 
fost. Sándor u. 2.

Bartha müvének bolti ára 2 frt lesz é> Áü/öu 
i> megrendelhető a „ Magyarorszag" kiadóhivata 
Iában.

Szerkesztői posta.
hoa Karto. Hrlvl «-i * u- .zt k -i-li I--', it-i. n

hogy „mily djtii'u* k-> .'vteioh* oIvhii nlontusfi^mm rmt.. rrtl 
membeit, h ki közhit Mt.-l'.kl-an telt-tt kalappal j-leink im-g 
»•' tÍLryvlm*‘/.t- t->re i* gor<mil>a mo-b i - álfái no- -/--ml-e -/.»!!.“ 
Ha az illet-- az. tiri osztályhoz, tart. zik. uiiii-l- n -zó nélkül 
leveenüo új-ről a kalap é- az arczáha rágandó, ha pedig 
az. illet-- - nem para-zt nem ur. hunéin kor*--, mint az. 
agárkutya ast his-z-ik a i-lein •. ti <-u •-/. . al l.l.
azertten meg k -II fogatni a hivatalszolgával és ki kell dol-atni.

Kiil -nl-en pe-lig a kinek . - -k « liajsza.nvi illenituda-a 
van. bizonyára nem fog közhivatalokban kaiappal a fején 
megjelenni.

IS. /’. 1 ■( • v < - .k H jy. n r-A iditve használhattuk 
fel. De hát miért nem vakrabban ?

II . »/. Ili-m- i.i <. K- r-’iésére i :<-n nehéz a felelet, 
mert ha vesszük, tnl -' i i képén miiül a kettő helve«. Még
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\ an szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni miszerint N. Mihályon, egy 

mükovács- műhelyt 
,1.'il"11'"11- .... I'1’''" "lind-niipmii p szakba vágó munkák a leggyorsabban kelttetnek.

I.ilib esi működésein hazánk nagyobb városaiban szakmámban való teljes jártas 
ságot eredményezett szamomra, s a n. é. közönség támogatása ni. llett azt legteljesebb 
mértékben érvényesíthetem is.

Raktáron tartok kész kocsikat, orosz-lengyel azánkikat a legjobb anyag 
b*»l készítve a legjutányosabb árakon.

A nagyérdemű közönség szívós támogatásáért ♦ sd

JA NO»S, >»»ükovács.

ILd □1
Nyomatott Laudebmau B. könyvnyomdájában.

|*e*lig azért, mert mindkét állit i*- l-izonyitására igen tekin
télyes müvek állanak reudelkexéare és alig lehet határozottan 
állítani, hogy tulaj«l*>nképei; melyik a helyesebb. - Még ia 
az utóbbit: „Egy Itten van az. égl-en, illő. Iu»gy egy 
legyen a toklön is,“ fogadják el autentikusabbnak. killö- 
nősen a mióta hírneves orientalistánk: l'dmfréry Ármin pár 
évvel ezelőtt kifejtette erre vonatkozó alapos és eddig meg
dönt heieth-níil álló nézetét. - A jelzetteket küldje l-e, majd 
felhasználjuk. Tiazteletpéldányt az.on'- in vsak az esetben küld
hetünk, ha látni fogjuk, hogy dolgozatai használhatók.

Felelős szerkesztő: Hál I Uihom. 
Kiadó-tulajdonos: LíUidettiHan II.

HIRDETESEK._

Hirdetmény.
A nagymihályi izr. hitközség 

tulajdonát képező régi templom, 
melléképületei, valamint telke 1898 
január hó 16-án, d. u. 2 órakor 
a hitközség tanácstermében ön
kéntes árverésen eladatnak.

Nagy-.Mihály 1898. január 1.
Ax elnökség.

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY TÁRSULAT BUDAPESTEN.

GOZCSÉPLÖINK
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli

gazdasági gépgyára.
mely a gazdálkodáshoz >zükség*s Összes

gazdasági gépeket gyártja. 20 
Részletes árjegyzékk' l és szakbavágó felvi
lágosítással sziv. s- n szolgálunk dijm* ntesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezősködésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsomagyarorszag vezerkepviseloje :

I-Z  L E 1M IIZ S
Nagy Mihályon Barnai-szálloda 2. szám.

Haszonbérbe adandó
580 1200 hold birtok, vetés és fel
szereléssel. Szántó 300. kaszáló 
44. majorság 8 s legelő 228 hold. 
Őszi búza és rozs vetés 100 h.
20 hold repeze. 10 hold lóhere. 
Tavaszi alá kész szántás 60 hold.

Bővebbet a tulajdonos
Hegedős János.

Alsó Ladiskócz. u. p. l'dva.


