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szerkesztőség: 
ilova a lap szellemi részét illető iiiiuden 

közlemény intézendő :
Tórök-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérinentetlon levelek nem fogadtatnak el.

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

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

Egyes szám ára 10 kr.

KIADÓHIVATAL :
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

A hazafiságról.
Addig jutottunk, liogv sokan csak zeng- 

zetes szólamnak tartják a hazafiság fogalmát : 
akárhány ni i eltévesztik a magyar nemzet 
magasztos múltján vezérfonalként végig vo
nuló hazafiság szent érzelmét.

Nem tudjuk, lionnét? de aligha nem 
nyugotról, a legtágabb szabadságot élvező 
Amerikából lövet szét a világon a hazafiság 
iránt mutatkozó közöny, s a világpolgárias 
szellemben való nevelődé*.

Ila valahol, úgy a magyar haza pol
gáraiban kellene a hazafias- és a világpol
gárias, — ellentétesnek látszó, de egymást 
ki nem záró — szellemet egyensúlyozni a 
legbölesebben, előnyben részesítve a kettő 
közül a hazafiságot, azon szent érzelmet, 
amely államiságunk fennállásának eddig és 
ezentúl is a legbiztosabb támpontja.

Történelmünk tanúsága szerint a haza
fiság. amely a magyarnak csekély száméit 
is nagynak mutatta. Iliizatiságunk volt az. 
ami az idetelepült különféle nemzet-áramokat 
magyarokká nevelte. Igaz, hogy hazafiságunk 
az is, a mi a légcsőkönvösebb nemzetisége
ket tőlünk ellentétes szellemben készteti 
haladni és a honalapító elemutódaival e 
haza határán belül, bűnösen ellentétbe he
lyezkedni.

A hazafiasságban erős nemzet erősebb 
önmagában, mintha érzelem nélkül szövet
ségesei volnának. Napóleont Erancziaország 
tette nagygyá, világhatalmi helyzete elhal
ványította dicsősége csillagát.

T ARCZ A.
Hiába . . .

Irta: Gál Vilmát.
Egy rozzant Íróasztal lapjára erős, sárgás 

fényt vet a lámpa papirernyővel leszorított világa, 
sugarai egy kicsi bordeaux vörös bársonyba kötött 
könyvre világítanak, melyben szakgatott lázas irás 
szabálytalan belliibe érti Íme! akar lehelni egy ki 
aszott, elsorvadt, réveteg szemű emberke, bizony
talan ideges kézzel oxla oda akaszt egy-egy újabb 
sort, azután leteszi a tollat, hátradől nádszékébe és 
elmereng; szemei önkénytelenül egy arczképre 
szegesednek, előtte a falon, de a melyet árnyékban 
tart a lámpaernyője; — sötét színek, melyből csak 
az arcz fehérsége és a világos szőke ha j válik ki.

Neki nem kell megvilágítani, előtte mindig 
fényben úszik az a kép, ott van a szivében, ott 
van az agyvelejében egy örök negatív, melynek 
vonásai nem hogy elhalványulnának, sót mind 
élesebben beleégetődnek életműködése minden moz
zanatába. Nem szabadulhat tőle, de nem is akar 
szabadulni, fáj mindig látni, de még jobban táj 
nem látni . . . elevenen.

Nézi, nézi . . . összerezzen, fázik, jeges hó 
verdesi az ablakot, hideg kályhájában, süvöltve 
szenet keres a szél és kaczag, hogy nincs.

Az ember fölkel az asztaltól, tétován széjjel 
néz a kopott bútorokon, vagy kétszer fel alá tán 
forog szobáján, azután összesülyedt rendetlen ágyá 
ról leveszi a lukas takarót és dideregve ölti vállaira.

Agyában gondolat kerget gondolatot, egymás 
mellett, egymás tetején, egymáson keresztül, egy
másba szőve, fonódva, kettő három . . . száz, feje 
zug, sz iné meredten tűz maga eh’1, torka elszorul, 
énielyedik.

Már megint . . . már ilyen hamar.’

Deák Ferencz egyik életbölcsességgel 
telt levelét e szavakkal zárta be: ..Első és 
legszentebb legyen előtted a haza !" Nagyobb 
ajándék volt e levél, mint a könyv, amely
hez ez a levél volt csatolva.

A nagy kultur-birodalomnak szapora 
népe, a megélhetési ösztön által sarkaltatva, 
idegen távol eső földrészekre vándorol; az 
idegenben otthont alkot, de szivébe az ere
deti haza képe mélyen bevésődött: a hon
vágy buskomorakká teszi a hazájuktól el- 
sz.akadtakat és ha másra nem. arra rákész
teti őket, hogy haza menjenek meghalni és 
eltemetkezni.

A számiizöttségnél nincs nagyobb bfin- 
hődés. 11a vele olyat sújtanának, aki azt 
tartja: „ubi benn, ibi patria", az nem tar
taná biinhődésnek. De igen sokszor olyanokat 
sújt a hálátlanság, a fékevesztett elfogultság, 
akik előtt mindenkor első és legszentebb volt 
a haza.

Mi lelkesítette őseinket az ezredéves múlt, 
alatt hozott nagy áldozatokra? a névtelen 
hősök százezrei miért hullattak vérüket a 
honi hantokon? . . . Te ihleted meg és te
véd hősökké, hazánk és veled eltelten, ér
zelmeink legmagasztosabbja: hazafiság!

Sokszor tombolt hazánk felett a balsors 
hatalma, számtalanszor megsemmisítéssel fe
nyegetett ellenségünk, s akkor telt meg' a 
haza sorsán megindult kebel elszántsággal 
és kétségbeeséssel. A esüggedező honfiakban 
a hazafiság' dicső alakjainak megéneklése 
öntött ébredési hajlamot a jelen század ele
jén. Mi tette Petőfit. Aranyt nemzeti költőkké?

Megy a sarokba az orvosságért, nagyot húz 
a rumos üvegen.

Nincs itt egyéb orvosság, a szívverés gyenge, 
a vérkeringés lassú, meg kell gyorsítani. Es kiegye
nesedik, szemébe visszatér a fény, lépése biztosabb.

Visszamegy asztalához, sokkal szabályosabb 
vonásokkal ir most, mint előbb:

„A boldogságot hiába vadászod, azt nem éri 
utói még a villamszikra sem . . . De eljő minden
kihez egvszer, eljő okvetlenül, m in hal meg ember, 
hogy boldog ne lett volna, csakhogy szívesen kell 
látni, a boldogság válogatós vendég, hamar tovább 
áll. De mindig hátrahagyja a reményt, hogy visz- 
szatér ! . . f.

. . . En is voltam boldog, nagyon boldog; 
régen volt, de emléke még ma is megvilágítja azt 
a sötét, ködös, sáros éjszakát, melyben annyi éve 
fetrengek és zavaróin magamat . . .“

Újból leteszi a tollat, hátradől székében és 
melengeti magában azt az örökségképen hátraha
gyott reményt, csakhogy nyomról nyomra szétvágja 
mardosó önvád az imént szőtt fonalakat, már nem 
is harczol, csak alkuszik, beismeri, hogy hamu kö
rülötte minden, miben életre nem ébredhet csira; 
tudja, hogy a haldoklás keserves harczában leghí
vebb szövetségese a megsemmisülésnek maga . . . 
de hiszen a haldoklónak is van világos pcrcze, 
midőn a test megadja magát a végakaratnak és 
ezért cserébe nyer egy arasznyi nyugodt, tiszta 
öntudatot, ez tőle sem lehet megtagadva............
............ még az ő verejtékes homlokán is ott fog 
nyugodni az a kicsi rózsás kéz, melynek karika 
gyűrűjét elhomályosította az élet, összekaristolta a 
nyomor.

Didereg, vaczog a foga, összébb húzza magán 
a takarót, az sem használ semmit . . .

Igen, hanem az a kéz ott lesz a homlokát), 
elsimulnak azok az iszonyú hullámok, melyek most 
fejében kóvályognak és szilajul csapdossák kopo
nyája belső falát, csend lesz, békesség nyugalom. . . 

A haza sorsa, a hazafiságnak szivünkben tá
madt szent érzete. Kétségbeesés a haza pusz
tulása. elmaradottsága, majd gyors haladása 
felett nem járult-e ahlmz. hogy felháborodott 
a legnagyobb magyar idegzet és elsötétült 
szellemi világa?

Tekintsünk végig a nemzet e mártyr- 
jának naplóba foglalt önvallomásain s be 
fogjuk látni, hogy ötét nem a férfi jellemző 
dicsőség vágyának betelése, nem saját anyagi 
haszna, hanem a sokat zaklatott haza s az 
azzal egybeforrott s annyi kiváló tulajdon
sággal felruházott magyar nép jobb sorsa 
érdemesitése rázta fel.

Hát Kossuthot mi lelkesité a nagy tet
tekre? Az. hogy mindig a haza lebegett 
szemei előtt. Ha egész lénye nincs eltelve 
a hazafiság szent érzelmeivel és ha ez által 
csodás hatásúvá vált ékes szólása és ragyogó 
irálya nincs, törekvése meddő lett volna bi
zonyára. Damjanich, az 1848-ban hazánk 
önvédelmi harczában oroszlánokként küzdött 
halhatatlan emlékű honvédek példányképe, 
a hóhérnak e szavakkal adta át magát : 
„éljen a haza !“

Baross Gábornak, a magyarok e vas- 
akaratu államférfiénak, a saját javait majd
nem semmibe vevő magatartását és a forgalmi 
politika élettelen eszközeibe átvitt nemzeti 
politikai irányát mi más eredményezhette 
volna, ha nem a magyar haza iránt érzett 
őszinte szeretete és rendületlen hazatisága.

A nemzet napszámosainak, a tanítóknak, 
szíik anyagi helyzetükben és a népnevelés
nek. országok létét fenntartó munkájában te

Hogy is volt utoljára?
Ott voltak az ebédlőben, ö végig dűlt a pam- 

lagon és az a kicsi kéz ott nyugodott a homlokán, 
a gyűrű fénylett, nem volt még összekaristolva.

Az a szöszke, kékszemű, aranyos pufók, ott 
döczögött az asztal körül, czipelt egy sámlit, a 
l’örge meg a Cziczke dévajon ránczigálták kicsi 
rózsaszín ruhácskáját, mikor aztán hátra fordult, 
hogy el ne bukjon és rajok kiáiltott: „Mass Czike! 
mass I’öge elugrottak két három lépésre, a sző
nyegre szegett fővel inderkedtek a gyémántos 
motyóval . . .

Úgy volt, úgy volt . . . Most már nem is 
fázik úgy, a hogy előbb.

Ez volna az igazi 'orvosság, csak azt már 
neki nem mérik sehol, ezért hiába zálogosítja el 
a téli kabátját, rumot adnak, ezt nem.

Mikor oda jött a buba „mama házat csinálni!“ 
és mondták neki „nem lehet, papa alszik/ hogy 
kellett fölvenni és milyen gyengéden megölelte az 
a kiesi semmi azt az aszott, fakóhaju, réveteg 
szemű embert . . . kinek még akkor holló volt a 
haja, tűz a szeme — és hogy danolta a bölcsődalt: 
.Hájcsi papa, hájcsi, . . . hájcsi papa hájcsi’-

Ilyenkor, mikor ezek eszébe jutottak, bizo
nyosan nyitva felejtették a paradicsom ajtaját és 
onnan lopódzott ki az a napos, meleg sugár egy 
pillanatra, aranysávot huzva a zivataros tájon.

Azután, mikora bérkocsiban ültek, ott fész- 
kelődött a bubi a dada ölében és tolta piczi kék
virága fehér kalapjában fejecskéjét a kocsi ablaka 
felé, hogy lásson, folyton csatarászva „nini bácsi, 
nini ház, kutya4. . . ez a szegény ember meg 
hogy szerette volna még egyszer utoljára az ölé
ben tartani . . . megmert egy kísérletet, melyet 
oly hideg fenséggel utasított vissza a dada :

— Fogja csak a tés’ur a kutyákat.
Az a halvány aranyhaju asszony meg csak 

nézte meredt, kénytelen szemekkel, térdein him
bálva a kalapskatulyát. Nem volt kihez apellálni. 
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vagy a vigasz haza és a reájuk való hatá
rokból eredt hazafiéig.

A nemzet milliói nem csupán szivük 
mélyében voltak eltelve a hazának előttük 
lebegő képével, hanem a hazugság elve biz- 
tositá fennmaradásunkat és lóriinkét, hanem 
annak külső nyilvánulásai: csengő nyelvünk, 
nemzeti jó szokásainak és lovagias jelle
münk is.

Hajdan és most.
Mig őseinknek, kik Ázsiában laktak, csak ke

züket kellett kinyújtani, hogy természetadta gyü
mölcshöz jussanak, nekünk már fáradsággal és iz 
zadás közt kell kenyerünket megszerezni.

Földmivelő országnak népe vagyunk, az or
szágnak azon részét lakjuk, hol a lakosság túl
nyomó része földműveléssel foglalkozik és a vidék 
minden osztályának létkérdése a termés eredmé
nyétől függ.

Midőn az embersiég egy része ki lön szorítva 
a meleg éghajlat alól a mérsékelt éghajlat alá, 
hol nincsen örökké nyár — gondolkodni volt 
kénytelen télre való eledelről. A fbldmunkálat ál
tal adja meg azt, a mi az embereknek és a mun
kához használt háziállatoknak a télre szükséges.

Az ős korszakban vándor nomád nép lakta 
a földet. Nagy területet foglalt el egy egy törzs, 
hol nyáját egyik helyről a másikra hajthatta, mert 
még a fold nem volt birtok : az erősebb szorította 
* gyöngébbet a kopárabb vidékre.

Elődeink vadászattal, halászattal és pásztor 
sággal foglalkoztak és csak a népvándorlás után, 
ezer évvel ezelőtt telepeitek le és csak akkor lön 
a fold mixelve, midőn már a föld egyesek birtokát 
képezte, mikor már biztosítva volt a szántó vető 
ember, hogy munkája diját önmaga szedheti, hogy 
a mit vet, annak aratását is élvezheti.

A kultúra a foldinivelésnek köszönheti erede
tét, mert mig a vadász, a halász szerszámait maga 
készíthette, a földmivelő már az iparra és keres
kedelemre volt utalva. Mig a vadász szabad ég 
alatt vagy a természet által nyújtott hajlékkal 
beérhette, a foldésznek gondoskodni kellett fedett 
hajlékról, hol ha nem is ő, de a háziállatok telel
tek, hova terményét elhelyezte és gondoskodni 
kellett a földmiveléshez szükséges eszközökről is. 
Magától érthető, hogy mindezen szükséges eszkö 
zök elkészítését és azonkívül a fold mivelését egy 
ember nem végezhette, hanem átadta a teendők 
egy részét felebarátjának, mi állal a munkameg
osztás létesült. Megkezdődött a szerszámkészités 
külön kereseti forrás lenni és lassanként önálló 
ipar fejlődött.

Fogta Cziczkét, meg Pörget. Kicsike szemrehá
nyót ag nézett reá, hogy miért szorítja, l’örge reá 
nézett nagy okos szemével, azután alig észrevehe- 
toleg megcsóválta nyírott farkát és megnyalta an
nak az embernek a kezét. Ez meg úgy magához 
szorította a két kutyát, hogy felnyikkant mind a 
kettő . . . pedig csak azt gondolta, hogy ezeket 
is ő nevelte, ő tartotta és nem fogja látni többé, 
de csak mindig ott lesznek mellettük.

Megváltotta a jegyeket és föladta a podgyászt, 
szerzett egy külön szakaszt és mikor betért a zsi
bongó váróterembe, úgy érezte, mintha egy óriási 
alpes havas tetején állna és meszsze, meszsze . . . 
száz mérföldre, bársony pázsiton látná heverni az 
aranyhaju mamát és ott -henteregne körülötte a 
kaczago motvó.

< Idaült melléjük, még egyszer próbálta megra
gadni azt a kezet, mely a gyermeket átölelte, buba 
sírni kezdett, kiabálva „bánt, bánt!- Cziczke pedig 
ugatva felé szökött.

Bepakolta őket a zárkába, oda tett melléjük 
mindent, felhúzta az ablakot, kiszolgálta a kutyá 
kát, a dadát is . . .

Akkor kettőt csengettek . . .
Mintha azt a nehéz vasütőt a szivébe verte 

volna a délezeg portás.
„Isten veled!"
Egyéb semmi . . .
Tágra, messze tágra nyitotta szemeit, akkor 

fényképezte le őket annyira, hogy tiz év óta nem 
mosódott el a negatívról egy vonás sem, azután 
rájuk csukta az ajtót.

Még egyszer benézett az ablakon ... a baba 
ott kaczagott a dada ölében: „Nini, ház! Mama !u

A mama száraz szemei a függöny zsinórjára 
voltak szegezve, nem mozdult az ajka . . . nem 
mozdult a keze . . .

A délezeg portás verte harmadszor az ütőt,

Minthogy a munka vagy szolgálat, ellenszol- 
gálatol követel, mi egyszerűbb, mint hogy a szer
szám elkészítésért terményt adtak. A csere meg 
volt teremtve, s a cseréből fejlődött idővel a keres
kedelem.

Alapul vehetjük, hogy egy vadásznak fenn 
tartásul 1000—1500, marhatenyésztőnek 1(M) —150, 
a földmivelőm k 10—13 hold, sót okszerüleg hasz
nálva 1—2 hold elég.

A fold tervszerű kiaknázástól függ a földmű
velőnek léte és jövője.

Miként az élő lény, ha pihenés nélkül dolgo
zik, elsatnyul. úgy a föld is megkívánja a kellő 
időben a pihenést is. megkívánja továbbá a táp 
lálékot is, melyet trágyázás által nyújthatunk neki.

Szakítanunk kell a téves felfogással, hogy 
vetni elég jó a gyengébb mag is. mert csak egész
séges és jól kifejlődőit mag adhat jó minőségű 
gabonát.

A foldmivelésnek van egy más neve is : 
gazdálkodás ; ebben a szóban ki van fejezve a 
teendő. Gazdálkodni kell az idővel, mert az elmu
lasztott időt nem lehet a földművelésnél szorga
lommal pótolni. Gazdálkodni kell még a hulla
dékkal is, mit a földnek vissza kell adni. Oksze
rüleg gazdálkodva, a jelen kornak találmányait 
fel kell használni és a földnek legboldogabb népe 
lehetünk .'

Ott lakunk, hol a talaj, az éghajlat kedvező, 
hol, ha nem is a természet által terített asztalhoz 
ülhetünk, de csak terítenünk kell.

Engedjük át a feltalálások dicsőségét mások
nak, mi csak használjuk fel. Es egy kis szorga
lom mellett Isten áldása kiséri munkánkat, azt 
lehet mondani, hogy legboldogabbak mi vagyunk.

Vegyes hírek.
— Főbiránk királyi tanácsos. 

Mint újhelyi egyik tudósítónk írja, — a ki 
állásánál fogva abban a helyzetben van, 
hogy az ilven személyi ügyeket a legmeg
bízhatóbb forrásból ismeri — őfelsége a ki
rály legközelebb Sulyovszky István városunk 
főbíróját a közügyek terén elért sikerdus 
működéséért királyi tanácsossá fogja kine
vezni. — Ez a kitüntetés nagy örömet fog 
előidézni különösen városunkban, mert min
denki tudja, hogy nagyon is méltó ember 
részesül a királyi kegyben; olyan a ki en
nek a kis városnak megerősödésére és bol- 
dogulhatására minden tőle telhetőt elkövet 
és már eddigi tevékenysége folytán is számos 
olyan alkotás jött létre, a melyek feledhetet
lenné teszik az ő nevét.

az a szegény letántorodott a kocsi lépcsőjéről, 
azután egy éles fütty szivén szúrta ... és meg
indultak.

Hátha az ablakhoz jön *?
Nem jött.
Elrobogott a vonat . . .
Azután a sok köd, sok sár, sok nyomor és 

piszok.
Az ágytakaró mm melegít, a f je is elkezd 

reszketni, mintha leakarna esni vállairól, egv gon 
dolat, két gondolat, egyik a másikon át, egymás 
fölé, kettő, három . . . sok és a rumos üveg.

Megint ir:
„Ne légy szerelmes, buba, a szerelem tűz, 

isszonyuan éget, fölemészt mindent". . .
— Azután pontokat rakott oda:
... „de megégni boldogság!"
Valami lomha omnibuszok dübörögtek el ab

laka alatt, csengve, bongva.
A fakó emberke felugrik, ellöki a takarót, 

mielőtt magához venné az orvosságot, nagyot húz 
belőle és kirohan a sötét éjbe . . .

* »*
(sitiik, botlik ki az állomásra.
Most jön arról a gyorsvonat, — hátha el

hozza őket.
Neki nem telegrafálja senki, hogy várja, 

azért ő ott van minden este, végig nézi sorra a 
kocsikat, komfortáblis szűk, ez a fiakor sem elég 
nagy, de amaz a négy üléses jó lesz . . . abba 
belefér ő, a buba. Cziczke, Pörge, meg a dada . . . 
biztosan sok pakkot hoznak; semmi, majd ő felül 
a bakra, ott el lesz a kocsis mellett, úgyis csak 
tizenöt picziilál ad m ki, tartogatja mellényzsebében 
annyi esztendőn keresztül . . .

Ahhoz nem nyúlt soha, ne fizessen az az 
asszony mindjárt, a hogy ide a lábát beteszi.

— VJ nemzeti ünnep. Az 1848. április 
11 két, melynek ötven éves fordulóját ez idén Cin- 
nepeljük, a magyar királyi kormány nemzeti ün 
néppé kívánta tenni. E napon rekesztette be V. 
Ferdinánd király félszázaddal ezelőtt Pozsonyban 
az utolsó rendi országgyűlést s ekkor hirdette ki 
István nádor a korszakot alkotó 1848-iki törvények 
királyi szentesítését. Magyarország alkotmányos 
szabadsága tehát c naptól datálódik jog szerint, 
miért is báró liánffy Dezső miniszterelnök törvény 
javaslatot nyújtott be, mely ez emlékezetes napot 
örök időkre nemzeti ünneppé teszi. Az uj nemzeti 
ünnep nagy méltóan sorakozik a nemzet eddigi 
ünnepeihez. A nemzetiségekre nézve kétszeres jelen 
tőséggel is bir e momentum, mivel a magyar 
akkor ölelte keblére testvéreit s azért április 11-én 
az uj nemzeti ünnepnek emléke is valójában kell, 
hogy lelkesítse a királyával szoros egyetértésben 
élő magyar nemzetetés annak minden faját, népét : 
és nemzetiségét.

— Iskolai ünnepély, A helybeli állami 
elemi iskola tantestülete f. évi április hó 16-án 
d. u. 3 órakor a kisdedovoda helyiségében a sza
badság kivívásának 50-ik évfordulója alkalmából 
gazdag müsoru iskolai ünnepélyt rendi z. Lesznek 
alkalmi beszédek, szavalatok és énekek. Az ün
nepélyre vonatkozó teljes műsort jövő számunkban 
hozzuk.

— O építkezés. Városunk fő utczája ismét 
szépülni fog egy nagyobb uj épülettel. A kir járás
bíróság áttelenében levő régi zsidótemplom helyére 
építtet Dr. Gliick Samu. A templom szétbontását 
különösen az izrealiták közül nézték sokan és az 
öregebbek igen sok és érdekes dolgokat beszéltek 
el annak történetéből. így a többek között elmond
ták azt is, hogy hajdan a templomot kizárólag 
a zsidók építették fel.

— A király adományai. Őfelsége, ka
binet-irodája utján vármegyénk főispánja előterjesz
téseire, Brinszky Antal rudlyói lelkésznek 25 frtnyi, 
— Király Gyula, Bacsinszky András és Csurgovich 
György lelkésznek 20—20 frtnyi, — Gregorovics 
Mihály izbugya radvánvi nyugalmazott tanítónak, 
Bregyo László ulics krivai, Ősanyák Miklós izb. 
radványi, Paulovics János csörgői, Boros István 
lelkészpólváni, Horváth Gábor zempléni, Mihalics 
Péter nyágói és Őrlik András hazsinai tanítóknak 
egyenkint 15 frtnyi legkegyesebb adományt küldött.

— Gazdasági felolvasás. Vasárnap a 
kedves Mihálcsik Teréz tanítónő tartott fölolvasást, 
mely alkalommal az iskolában igen szép hölgy
közönség volt jelen és hallgatták meg a fölolvasó 
fejtegetéseit, hogy mi módon kell leghelyesebben 
eljárni a gyümölcsbefőttek készítése körül. — Azt 
hisszük, ez volt az utolsó gazdasági fölolvasás és 
sajnálattal konstatáljuk, hogy a közönség érdeklő*

Oda megy a kocsishoz, megérdemli, az csak 
kaczag, ismerik már. Azután besiet, vált egy per- 
ronkárlyát, oly gyorsan dobják oda néki, mintha 
már készen várnák. Keresztül a várótermen megy 
dideregni, ki a vágány mellé. Nyugotnak megke
resi a fehér lámpát, azt, a melyik magasan van, 
mint egy csillag, az a távjelző lámpája, ismeri jól. 
Ott kell kibontakozni annak a két vörös szemnek.

Vár, vaczog a foga, de a perron-lámpások 
messze kivetik fényüket, itt nem mer fázni, csak 
néha időre hajlik orvosságért és azután tovább vár.

Már rég nincs órája, de azt, hogy mikor van 
esti tiz óra 10 perez, megérzi pontosan.

Bemegy a perronra ahhoz a fekete táblához 
és olvassa, hogy a 702. sz. vonat 30 pcrczet késik, 
tehát várni kell. Majd kisétál eléjük, mert ma érzi, 
eljönnek, ma este homlokán lesz az a kéz.

Elindul a hóban a távjelző felé, elhalad vagy 
busz váltólámpást, megnézi, hogy a vágányok jól 
vannak e söpörve, inért ilyen helyen esik meg 
legtöbbször a szerencsétlenség, megfigyeli, hogy 
jól állnak e a váltósinek, megtanulta azt is tiz éven 
keresztül; megy tovább, eléri a távjelzői, neki tá 
maszkodik és neki mereszti réveteg szemeit a sö
tét távolnak, néha lehajlik. hallgatja a síneket, 
nem rezegnek e? és követi a fekete két szálat a 
fehér havon, mig szeme éri.

Egyszer a hegysoroknál kibukkan a két vö
rös láng.

Itt van, sietni kell, hogy idejében beérjen a 
perronhoz, meg a fiaker, hogy el ne vigye más.

A kiaszott, erőtlen emberke elkezd szaladni.
Fuldoklik, elbukik egy váltó vaskörtéjén, 

feltápászkodik és fut tovább. Egy éles füty hasítja 
a levegőt, mindjárt az állomáson lesz, majd ő segíti 
ki a kocsiból, meg a kutyák, azokat is vinni kell.

Háta mögött zúgni kezdenek a sínek, a vo
nat a váltókat csattogtatja, itt van a perron utolsó
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dése általábau nem nyilvánult oly mérvben, mint 
h hogy mogkiváutatott volna.

— Márczius 1«T. A jeles nap emlékére 
rendezett banketten mintegy 150-en vettek részt, 
kik között szép számmal voltak képviselve a kör 
nyékbeliek. Az első felköszöntőt Sulyovszky István 
mondotta ; utána Olcsvdry Bertalan, Viezmándy 
Ödön, Stépán Gábor és végül ismét Sulyovszky 
István beszéltek.

— Részleges mozgósítás. Különösen a 
foldmivelők között fellépett szoezialis mozgalom 
megszüntetése czéljából kezdetét vette a részleges 
mozgósítás. E hó Kiáll 320 tartalékos l’ngvárra 
érkezett, akik az eddigi megállapodások szerint 
mintegy 6 hónapig fognak ott maradni. Elszálláso
lásuk a Ferenez József laktanyában van. Ha azon 
bán újabb behívások szüksége is beállana, ugv az 
újonnan behivottak magánházakban lesznek elszól 
1 ásóivá.

— Az uj takarékpénztár. Miután az öt
száz részvény már teljesen jegyezve van, az ala 
piték legközelebb ülést tar ainak és megállapítják 
az alakuló közgyűlés határnapját. Ez a közgyűlés 
valószínűleg április hó második felében tartatik 
meg és a bank működését f. évi július vagy lég 
később augusztus havában kezdi meg.

— A Zemplén megyei tanitő-egyenület 
alsó köre, mely magában foglalja a volt s. a. újhelyi, 
bodrogközi és tokaj — szerencsi járásköröket, f. hó 
9-én Szerencsen alakuló gyűlést tartott. A gyűlésen, 
melyen a tanítók szép számmal jelentek meg, részt 
vett Nemes Lajos kir. tanfelügyelő és Pintér István 
járási főszolgabíró is. A kör a tárgysorozat minden 
pontját beható tanácskozás alá vette. A tiszt újítás 
a következő oredménynycl ejtetett meg : elnök lett 
Lintz Géza szerencsi tanító, alelnök : Fénykóry A. 
tokaji tanító, jegyző: Kiss Károly és pénztáros . 
Szou rál F. mádi tanítók.

— Önsegélyző-egyesület Varannón. A 
varannóiak megindították a mozgalmat egv — a 
helybelihez hasonló — önsegélyző egyesület meg 
alakítása érdekében. A kezdeményezők, hogy az 
előmunkálatok minél könnyebben menjenek, útba 
igazítások és nyomtatványmintákért lapunk szer
kesztőjéhez fordultak, ki természetesen a lógna 
gyobb készséggel tesz eleget a varannóiaknak az 
által is, hogy az ottani előértekezletekre személye
sen fog átmenni.

— Csendőr - szárny parancsnokság. 
IJngvárott csendőrszárnyparancsnokság szervezte
tek. Kintis István főhadnagy neveztetett ki szárny
parancsnokká. Ezen kívül csendőrszakaszok lesznek 
a következő unginegyei községekben: Nagy-Bo
rozna, F.-Remete, Nagy-Geőcz, Szolyva, Csornoho- 
lova, Uzsok, Kosztrina, Pályin, mindegyik szakasz 
7—7 csendőrrel.

lámpása, de a vonat is itt van a háta mögött, már 
csikorognak a fékek.

Kapkod levegő után, nekiiran. megbotlik és 
esik el esetlenül, mint egy darab fa . . .

Akkor zug be mellette a vonat.
A hogy feltápászkodna, az egyik vaggon 

hágcsója egyet fordít rajta és a kerekek szép las 
san végig morzsolnak a lábain. Mikor sokára ma
gához jön, oda van támasztva a perron falához és 
vérző lábai — hogy a t. ez. utasok el ne veszít
sék vacsorálókedvüket — levannak takarva egy 
olajos pokróczrongygyal.

.Hívják a vasúti orvostparancsol egy 
arany paszomány os.

Az valahol kalabriásozik a városban, elindul 
nak keresni.

A tömeg tódul ki, nem veszi észre ezt a 
kiaszott emberkét senki, amint ott hever a kövön, 
és eleven sóvár szemekkel mustrálja a kiszállókat.

Két három lohndiener torkaszakadtából ordít: 
„Metropol!“ „Grand Hotel!- .Fekete Sas!"

.Nem kell!" — hebeg az emberke, — van 
lakás, csak a kocsi ... el ne menjen 41 es.

Azután nézi tovább a gyérebb utasokat, itt 
egy délezeg nő férje karján, ott két éltes asszony ... 
azután senki.

Az emberke félüveges szemmel csak bámul 
maga elé.

Ott még nyílik az ajtó.
Élet fut végig az aszott arezon, tűz gyű a 

szemekben.
— Aranyom! Etel! Itt vagyok . . . itt . . . 

erre, erre, kocsi! . . . Eljöttetek ? . . .
És az eltévedt holdsugár aranysávot húz a 

zivataros tájon.
Melle egyet zökken és végig dűl a fal melleit. 
A délezeg portás rádobja az olajos pokróczot 

egészen.

— A varannói márczius léi. A szabad
ság születésnapjának és a nemzet ujjáébredésének 
félszázados évfordulóját Varaimé és környéke in
telligens lakossága fényesen ünnepelte meg. Hétfőn, 
14-én este a polgárság fáklyászenével járta végig 
a várost, a kisdedóvó előtt a dalárda a menetet a 
hymnussal fogadta. Az ének befejeztével Zseltvay 
Bogdán községi tanító a néphez beszédet intézett 
s megmagyarázta á nap jelentőségét. Filzesséry 
Pál városi jegyző elszavalta a .Talpra magyart44, 
s mindenki sietett haza átöitözködni az esti ban
ketthez, melyen az ünnepély tulajdonképen lefolyt. 
A dalárda bevezető éneke után felállóit Filzesséry 
György főszolgabíró s mint maga monda, boldog
ságtól remegő hangon, hogy neki a nagy idők 
tanújának a sors megengedte, hogy e szép napot 
megérje, régi magyar szokás szerint, az első poha
rat ő felsége a legelső magyar emberre ürítette. 
A pecsenye feltálalásakor következett az est 
eseménye, Dr. Csőké József a nap jelentőségét 
méltató ünnepi beszéde. Szónok a tőle megszokott 
ékesszólás és a naphoz méltó lelkesedéssel vázolta 
a 48-as eseményeket, félóráig tartó beszédében 
rámutatott a nagyidők alkotásaira és szereplőire, 
s beszédének zárószavaival, midőn márczius idusát 
üdvözlő, a tetszésvihar oly elementáris erővel tört 
ki, hogy sokáig tartott, inig a következő szónok 
beszédjébe belefoghatott. Pereszlényi István és Ko 
vdcsy sokuti lelkész a 48 as honvédekre emeltek po
harat. Beszéltek még Bogddny szodliszkei pap és 
Dr. Kelemen Jakab ügyvéd. Közben a dalárda 
hazafias dalokat énekelt, s már éjfél volt, midőn 
a teret a fiatalság magának követelte s asztalbon
tás után megkezdődött a táncz, mely kivilágos ki 
virradtig tartott. A mulatságban 150 személy vett 
részt, s mindvégig igen emelkedett hangulatban 
folyt le. 15-én d. e. 10 órakor ünnepélyes hállaadó 
Istentisztelet, azután pedig a községi elemi isko
lában szavalat és énekkel egybekötött ünnepély 
volt, s ezzel az ünnepélyek sorozata befejezést 
nyert.

— Az uj ungvári pénzügyi palota 
építése, melyet a régi kir. adóhivatal helyén épí
tenek, szépén halad előre. Miután az alapozási 
munkálatok még a múlt év őszén készültek el, 
most már a falak felhúzásán dolgoznak m. hó 
28 ika óta a nagyszámú munkások. Az alapfalak 
mellett már magasra nyúlnak azok az oszlopok, a 
melyeken az állványok lesznek elhelyezve a mun
kások részére. Folyó évi november 1 én a pénz
ügyi összes ottlevő hivatalok már az uj palotában 
fognak működni.

— Lemondott pénztárnok. l>ick Sámuel 
a Nagvinihályi Kereskedelmi és Hitelbank pénz 
tárnoka állásáról lemondott.

— Az Vngvármegyei Közművelődési 
Egyesület f. hó 13-án, vasárnap, délután 3 óra
kor alakuló és tisztújító közgyűlést tartott a vár
megyeház nagytermében.

— Vidéki lapok megszűnése. Az „Abauj- 
Szántó és Vidéke," továbbá „Szikszó és Vidéke" 
s a „Kassai Hírlap44 e napokban megszűntek. Ez 
annak a szomorú jele, hogy vidéken a helyi ér
dekeknek szolgáló lapok pártolására nem sok a 
hajlandóság. Ha pedig egy kiadó a közérdeket 
eléje teszi a közönyösség jelenségének, nagy áldo
zatot kénytelen hozni lapja fenmaradása érdekében.

— Kendéiét a gazdáknak. Elérkezett a 
márczius hava, közeledik a tavasz és a hatóság 
újból kiadta szokásos rendeletét a gazdáknak, a 
melyben a hernyó irtását szigorúan kötelességükké 
teszi. A rendeletnek e hó végéig mindenki eleget 
tenni tartozik. Ezen rendelet szigorú betartását 
a hatóság folytonosan ellenőrizni fogja s mindazt), 
kát, a kik-e rendeletnek eleget nem tesznek, a tör
vény értelmében 2 írttól egész 50 írtig terjedhető 
pénzbüntetéssel fogják fenyiteni.

— Tornaverseny. Az idei országos torna 
versenyt máj. 29—30-án Eperjesen fogják meg
tartani. A versenyei! résztvesz vármegyénkből a 
sárospataki főiskola ifjúsága is.

— Legújabb az amerikai here ellen. 
Azon magkereskedők, kik elárasztották hazánkat 
amerikai luezerna és lóheremaggal, ellentétbe ju
tottak végre kormányunkkal is. Ugyanis a föld
mi vetési miniszternek 1894. cin. szám alatt teg 
nap kelt rendeleté érkezett az állami magvizsgáló 
állomásokhoz, melyben ezeknek meghagyják, hogy 

tartózkodjanak az amerikai luezerna és MAm mag 
leplombozásától és igy jóváhagyta a MMMMter a 
mag vizsgáló állomások azon eljárását, mely ■érint 
az amerikai heremag ólomzárolását eddig is vissza
utasították. Azon körülményből pedig, hogy a ma
gyar kormány szükségesnek látta az amerikai he
remagot az állami ólomzárolástól eltiltani, világosan 
kitűnik, mily alapoa jogosultsága volt aaoa- moz
galomnak, melyet úgy a budapesti állami mag 
vizsgáló állomás, mint az országos magyar 
gazdasági egyesület, de különösen Mauthnzr Odón 
magnagykereskedő ezég indított az amerikai lóhere 
és luezerna ellen. E törekvésében Mauthner nem 
tántoritatta el magát sem a többi magkereskedő 

részének (Ilaldek, Deutsch, Frommer) nyílttéri 
nyilatkozatai, sem a száz- és százezrek remenő 
szépitgetést és támadást tartalmazó körleveleik 
által. Kívánatos, hogy a föntemlitett rendelet
nek meg legyen az üdvös hatása és úgyszólván 
kötelessége minden tisztességes és hazafias keres- 
kedönek, hogy kivegye maga részét abból a küz
delemből, mely a veszeilelmes és káros amerikai 
luezerna és lóhere ellen irányul.

— Egyházmegyéi gyittés. A felsőzempléni 
ev. ref. egyházmegye Bernáth Elemér egyházme
gyei gondnok és Fejes István esperes ke&M elnök
lete mellett f. hó 18 án tartja meg tavaszi köagyiá 
lését S.-a. Ujhelyben- 17 én a lelkész! értekoehá 
ülésezik.

— A törvényszék visszítát^^ásn ügyi
ben Ungváron erősen dolgoznak. Az igazságügy
in in iszterhez ez ügyben intézendő s Nehrebeazky 
György által készített felirat már rimfeltetétn 
helyén van.

— A gazdaközönség figyelmét felhívjuk 
a Sipócz István pécsi gyógyszerész által labdacs 
alakban készített egérméregre^ mely biztosan ki- 
pusztitja az elszaporodott mezei egereket. Több év 
óta számos uradalom, gazdaság, község a legjobb 
sikerrel használj. Egy postacsomagot (circa 5 kgr.) 
3 fiiért, 1<M) kgrot 45 írtért küld be Sejpöcz István 
gyógyszerész Pécsett. Hiteles tapasztalatok szerint 
egy holdat 1—2 kgr. (10-20 ezer labdacs) okvet
len kipusztit.

— Felhívás!! Mindazok, kik makacs csu- 
zos és közvényes bántalmakban szenvednek s 
hiába használtak szereket avagy gyógyfürdőket, 
küldjék be czimeiket Zoltán Béla gyógyszertárá
nak (Budapest, Széchényi tér) s ingyen megkapják 
a csodahatásu Dr. Juhnsen kenőcs használatának 
leírását. E szer hatása kitűnő, mert még a legrégibb 
csuzos és köszvényes bajokat is bizton meggyógyít.

— A „Borsszem Jankér és „Mátyás 
Diák* élczlapok állandóan kaphatók Landesmau 
B. könyv- és papirkereskedésében.

CSARNOK.
A nagy halotthoz!

Ébredj fel, végre ébreden’ 
llonszeretet, te nagy halott ! 
Önzés, önérdek harcza foly, 
S te eltemetve általuk.
Sírodhoz már csak néha nap 
Jár egy sínylődő nagy beteg: 
Csak néha látogatja meg 
A haldokló emlékezet !

Emlékezet, mely földerít 
Egy boldogabb, szebb múlt időt, 
Midőn a vészes harczmeaőu 
Vért áldozott a hős előd ! 
Midőn a drága honi fold 
Egére tiszta fényt vetett 
A földnek legszebb csillaga: 
A ragyogó honszeretet !

Midőn minden magyar szive 
Egyet akart, egyet kivánt : 
Együttesen emelni fel 
Es tenni boldoggá hazánk ! 
De jaj, később a belviszály 
Rút niélie, — az fogamza meg, 
Es szült egy undok ördögöt .... 
Az ömés is nyert életet.
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Eb vénebb lett a vén idő.
Évtizedek lettlntenek,
De ah ! az önzés ördögét 
Vaskarja sem ölhette meg !
Ért az tovább és egyre nőtt. 
Hatalma mind nagyobb leve, 
Meghódított minden szivet.
S uralva most is ereje ! . . . .

Ébredj hát. végre ébredezz 
Honszeretet, te nagy halott !
Önzés, önérdek hareza foly
S te eltemetve áltatok ! . . . .
— De hisz hiába kültelek. 
FrtSrttí zajba vész szavam !
. . . És fel nem ébred sohasem, 
Ki egyszer — eltemetve van ! . . .

Szilágyi Ernő.

Egyenlőség.
— Rajz a szabadságharcából. -—

Csendes éj van. A hold halovány aranysziné- 
vei világítja be a tájt ; a százados fák levelei mind 
megannyi csillagok, úgy fényiének a reá eső hold 
sugaraitól. Az erdei virágok számtalan nemei kéjes 
illatot árasztanak. Az éj csendjét közelgő katonák 
lovainak dobogása zavarja meg. kik őrülten vág
tatnak az erdőn át. Egyszerre azonban az erdő 
sünijéből veressapkás alakok bukkannak elő. min
den oldalról élénk puskatiizzel fogadva az érkező
ket, a kik meglepetésükben azt alig viszonozták.

A küzdelem rövid volt. A legnagyobb rész 
lelövetett — a többi megadta magát.

Kik voltak ezen hiányosan öltözött és fegv 
verzetlen emberek, kik nehány perez alatt a két
szeres számú, jól fegyverzett, reguláris vasas né
meteket legyőzték? Magyar honvédek.' Nem kel
let ezeket semmi egyébbre tanítani, mint üsd vágd 
az ellenséget; s ez elég volt. Még tegnap az eke 
után ballagott egykedvűen fütyörészve, a légynek 
sem ártva, a légynek sem vétve, ma már mind
megannyi hős. Nem kellett ezeket kötéllel fogni; 
csakis e néhány szó hangzott Kárpátoktól Adriáig: 
„Talpra magyar, hi a haza.'” Es c hivatást minden 
magyar megérté és minden fegyverfogható ember 
— még az eke szarvától is — önkény ment. Lett 
belőlük katona és szembeszálltak az előttük száz
féle alakban megjelent halállal bátran, félelem 
nélkül.

Szép mértföldekre terjedő birtoka volt a ne 
m« s urnák, az öreg Szenttamási grófnak s e bir 
tokát mind a délezeg termetű fia, a büszke Elemér 
fogja örökölni. Boldogok voltak, inig hazájukat 
vész nem fenyegette. De a magyar nemzet jogai 
meglettek támadva, tehát: a valódi magyar főur 
nem maradhat otthon tétlenül. Előhívató fiát a 
büszke főur s mintha csak azt kérné fiától, hogy 
a szomszédba lovagoljon, oly nyugodtan monda 
neki : .Fiam, a haza veszélyben van; köss kardot, 
ülj lóra, menj azt védeni. Tudom, hogy őseinkhez 
méltóan fogod magadat viselni. En majd máské
pen, tehetségem szerint fogok hazánknak szolgálni.u 
Apa és fia egymást megölelve, elbúcsúztak. Egy 
könyesep sem volt szemeikben látható, csak midőn 
már a fiú eltávozott, senki sem látta, senki sem 
hallotta, törtek elő a várur szemeiből a könnyek.

Az ifjú nem csupán maga ment, hanem fel 
szólította a környék tegyverfogható fiait, hogy őt 
kövessék. Követték sokan : követte a szegény zsel 
lér fiú Bodnár István is.

Szegény zsellér ember volt az öreg Bodnár 
Antal, nagyon szegény. A falu szélén egy rongyos 
nádfedelü viskóban lakott. < >reg s beteges volt, nem 
bírta már saját emberségéből kenyerét megkeresni. 
Nem panaszkodott azonban, mert volt neki egy 
fia — szeme fénye — ki mindkettőjükért dolgozott. 
De a mint kitört a szabadságharcz; küzdött az ifjú 
szivében a két kötelességérzet egymással : a fiúi 
kötelesség s a hazaszeretet. Ez utóbbi győzött s 
oda állt atyja elé könnyektől homályosait szemek
kel, melyeken átcsillámlott a hazaszeretet tüze s 
mondá: „Atyám! a haza veszélyben van. én nem 
ülhetek itthon tédeniil, a hazának szüksége van 
minden fegyverfogható fiára; elmegyek a hazát 
védelmezni, ha kell, azért hősiesen meghalni !“ Az 
ősz atya ki fia távoztával mindenét, mit c világon 

bírt, elveszít, nem tiltakozott; felegyenesedett és 
ismét mint valaha, szemében felcsihúmlutt a tűz 
mint a kialvó fáklya utolsó fellobanása é> monda : 
„Fiam, ezt vártam tőled!” A buesuzás itt nagyon 
fájdalmas volt. Az atya az éhhalálnak kitéve ma
rad itthon, a fin elmegy az ágyúgolyók elé és a 
visszontlátás lehetőségének legparáuyibb reménye 
nélkül válnak el egymástól.

Elment az. ur, elment a szolga. Egyforma 
ruhát kaptak, egyformán harczoltak, küzdöttek a 
hazáért. Még el sem hagyták falujuk határát és 
már mindannyi m* gmutatta azt, hogy a magyar 
született katona. Ok voltak azok, kik megtámad 
ták a falujukba igyekvő ellenséget. < >k voltak azok, 
a kik azt oly dicsőén meggáto.ták.

Tisztté lett a földbirtokos ; tisztté lett a por, 
mindkettő magyar, mindkettő hős volt. Ez volt az 
igazi egyenlőség.

Az otthon maradt főur, felkereste rozzant 
viskójában a szegény zsellért, felvitte magával a 
kastélyba — együtt imádkoztak a hazáért — együtt 
sírtak minden vesztett csata hirevel, együtt re
megtek fiaik életéért. Ez volt a valódi egyenlőség.

Az lSd"* !♦ év telet szabad eg alatt töltek hon 
védeink. ázva, fázva, éhezve. Szenvedéseik le nem 
irhatok. Minden oldalról ellenség. Bejött a muszka 
is, ellenünk esküdtek az elemek is. De mindez nem 
volt képes keblünkből a lelkesedést, a hazaszere 
tetet, a bátorságot kiirtani s „nem az ellenség on 
maga vágta sebe”, tönkre tett az árulás.

Sötét éj van. Egy csillag sem ragyog az 
égen, komor csend van. csak a szél rezgeti meg 
néha az erdő fáinak leveleit. E sötét erdőben buj
kál két rongyos alak, egymást támogatva igyekez
nek a közeli faluba. Egyiknek a feje van bekötve, 
a másiknak a kara felkötve. Bágyadt, kiéhezett 
alakok.

Bent a kastély ebédlőjében ült a két apa, 
arczaikról leolvashat" a bu cs bánat. Napok óta 
látták már keresztül vonulni csapatosan a !• rongyolt, 
menekült honvéveket, megnéztek mindegyiket, 
nem-e az övék, nincs e ott az ó link? Hasztalan, 
nem jött egyiksem. Itt ülnek m-M egymást vi
gasztalva. Nesztelenül nyílik tel az .íjtó s belép 
azon két szánalmas kinézésű alak. „Itt vannak* 
kiáltanak egyszerre Nem tudja egyik sem, melyik 
az övé, oly egyforma piszkos, rongyos mind a 
kettő. Nem válogatjuk, megölelik, megcsókolják 
mind a kettőt, hol az egyik, hol a másik

Ez szomorú egyenlőség volt. y. ó.

Felelőn szerkesztő: (iát I Uniós. 
Kit dó-tulajdonos Iái n drámán II.

ti. m. községi-, ügy

védi-, köz- és körjegy

zői hivatalos, továbbá

takarékpénztári és 

egyéb intézeteknél 

szükségelt nyomtatvá

nyok, báli és lako

dalmi meghívok, táb

lázatok. gyászlapok, 

névjegyek, egyházi-, 

iskolai- és uradalmi

nyomtatványok, fal

ragaszok. stb. stb. a

legrövidebb idő alatt

pontosa n készíttetnek

Nyilt-tér.
Ex«„ «h>t le.zlőttekórt nem v*ll»l f,l.lWKet . -«rt.
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A . .Vi-mírtf Balesetbiztosító ltószvénytársasAgnnk 
Budapesten.

Torijai cellulosegyárunk igazgatója Vauvert 
.Xih Dwhw ur f. évi február hó 5 én vadászat 
ról visszatérve egy véletlenül elsült serétlöves áltál 
megöletett. ..............................

A Nemzeti* bab setbiztosito részvénytársaság 
Budapesté., a tónyálladék felvétele után azonnal 
bekérte a szükségelt okmányokat és ezek vételevei 
halad. k nélkül kifizette készpénzben a teljes biztosi 
t.,tt 'összeget, azaz ZIO.OOO koronát, miért is kész 
s.ó-eseii ragadjuk meg az alkalmat a „Nemzrtiu nek 
góus és előzékeny eljárásáért teljes elismerésünket, 
kifejezni.

Kiváló tisztelettel
Tordai cellulosegyár

Schoeller és Tarsa
p. p. Neuféld Károly.

*
A „ AW/í* balesetbiztositó-részvénytársaság 

Budapesten Erzsébet körút 13. szj biztosítást nyújt 
inindenniinii baleset anyagi következmenyoi ellen, 
ugvmiut egyes egyéniteket polgár es katona* gyári 
is iparvállalati alkalmazottakat munkások és tiszt
viselők . valamint bárkit, hivatás teljesítése közben 
raqii azon kívül, utazás alatt, vadászaton vagy 
bármely más alkalommal érhető baleset ellen, a 
h q szabó dél viibb biztosítási jeltételek és a legjutányo 
sabb díjtételek mellett.

f>7. sz.
1897. v. g'p Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az. 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a h.-a.-újhelyi 

kir. törvényszék 1 898 évi 1547. váltó számú végzése követ- 
I. /télen jlr. Heh inra írniin ügyvéd által képviselt 
Kiéin l'.ívid es fi i homonnai lakos javára Sclnvarcz M tiknsz 
Iitódi hoimmnai lak - ellen 295 frt 03 kr s jár. erejéig 1898 
. vi tél.mar hó IC.-áti foganatosított biztosit isi végrehajtás 
utján lefoglalt és 334 frt 10 krra becst'ilt rőtos kereskedésbe 
V .ló k’ii. nfél • kretoti. -.ziiies barlmtok, vásznak. ka»avász, 
ki ■'.if'le kendék és keszkenők, harson. fűszer ezikkek. mér
lege],. pndli é.» szobai bútorokból álló ingóságok nyilvános 
árverésen el adatnak.

Mely árvi résnek a homonnai kir. jbiróság 19<í<l/1898 
-z. végzése folytán 295 frt t»3 kr tőkekövetelés, ennek 1898. 
évi j-mnái- hó l —.'í napjától jár-i kamatai és eddig össze
st i frt. 1O krl-an Idróilag már megállapított költségek 
erejéig ll< nioiii.au alperes bolti helyiségében leendő eszköz
lé- 1898. év márcz. hó 22-ik napjának délutáni 
3 órája határidőül kitiizetik es ahhoz, a venni szándékozók 
■ ■tv iin-'jjegyz—sel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
az l***!. évi I.X t. ez. 1 07 és 108 §-a értelmében készpénz
tíz. té- mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak 
adatni.

Kelt Homonnán 1898. évi márcz. hó 13. napján.
Tomnry Antal, 
kir. bír. végrehajtói.

A nagyérdemű közönség szives figyelmébe ajánlom 
már 12 év óta fennálló. | nagy angol gyorssajtóval. 9 segéd
géppel és a legmodernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

l’ösnlyt fektetem arra, hogy a nálam megrendelt, nyom
tatvány. legyen az bár a legegyszerűbb ezélra szolgáló, is, 
tiszta, hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban kerüljön 
ki a sajtó alól.

Közvetlen özszekötteféseim a legnagyobb papirgyárak- 
kal lehetővé teszik, hogy- nyomtatványaimhoz a legjobb 
minőségű papirost adjak s azokat a legjHiányosabban szá
mítsak.

Kerem a n. é. közönséget, hogy nagybecsű bizalmuk
kal és rendeléseikkel vállalatomat, úgy mint eddig, ezután 
is megtisztelni szíveskedjenek. Egy hozzám intézett levele
ző-lapban kifejezett kívánságra bárhova szívesen küldöm el 
intézetem képviselőjét. ki a szükséges felvilágosítással és 
költségvetéssel is szolgál. Kiváló tisztelettel

LAXDEUMAN U.

nioiii.au
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‘.♦9—345 nx.
~ ik. 1898

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagyniihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Dolyák András és 
Ilruska Mária férjezett Joncsó Hreha Józs.'fné, iz
bugyai lakos végrehaj tatónak ilruska Lukács 
Ilruska Anna férj, Pcaolinszki Demeterné Ilruska 
Mária férj. Dolyák Andrásáé és Ilruska Zsuszánna 
férj. Suhajda Jánosáé végrehajtást szenvedők elleni 
334 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a sátoralj a-uj helyi kir. törvényszék a 
nagyniihályi kir. járásbíróság területén lévő Ing 
és Zemplén Izbugva községek határában fekvő az 
ung-izbugyai 43. sz. tjkvben. A I. 1 —12 sor. 
48 és 70 hr. sz. alatt felvett nevezett végrehajtást 
szenvedők tulajdonául jegyzett ingatlanokra 172 
frt kikiáltási árban — továbbá az ung izbugyai 
137 számú telekjegyzőkönyvben A. 1 1—3 sor
154 167 és 213 hr. szám alatt foglalt ingatlanok
ból ugyanazon végrehajtást szenvedők tulajdonául 
jegyzett jutalékra 152 irt. kikiáltási árban — végre 
a Zemplén izbugyai 37 sz. telekjegyzőkönyben A. 
I. 1—2 sor III. és 130 hr. sz. alatt foglalt ingat
lanokból ugyan azon végrehajtást szenvedők tulaj
donául jegyzett jutalékra 96 forint kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hegy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1898 évi május hó 25-ik nap
ján d. 6. 9 Órakor Izbugya község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10%-át vagyis az ung-izbugyai 
43 sz. tjkvre vonatkozólag 17 forintot az ung-iz
bugyai 137. sz. tjkvre vonatkozólag 15 frtot és a 
Zemplén-izbugyai 37 sz. tjkvre vonatkozólag 9 frt 
60 krt készpénzben vagy az 1881. LX. t.-cz 42 
§ ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 év 
November 1 én 3333 sz. a. k<-lt igazságügy miniszteri 
rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 LX. 
t.-cz. 170 § a értelmében a bánatpénznek a biró 
ságnál előlegen elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban 1898 február hó 26 án.

Bodnár, kir. albiró.

garnai ^ndor 
a „K o «“-hoz czimzett szállodája 

Sztáray gróf kastélya átellenesen 
ZSrag'y-nxzÉilxály oii- 

Ajánlja kitűnő minőségit valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXIII. törvénycikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
ntezai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor
n » • •

Feszt féle Vinnai ny'én'jy
Hegyaljai szamorodni
889-iki , . gyógybor

1 liter 42. 
. 54.
. 60.
. 100.
, 1.50.
. 2.00

Az orvos urak b. figyelmébe !
Tokaji asszú gyógybor

n
legf. . -
Ménesi veres asszú

1 liter 3.00
. 4.00
, 5.00
. 1.50
. 1.50Szyrmiai régi szilvórium

A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez, 
ségileg olcsóbbak.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan f r 1 ■ ■ 
czapolázu kőbányai zer, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.
Ebéd, vacsora, hideg fs meleg éte
lek a nap minden szakában étlap sze

rinti rendes árak mellett kaphatók.
Az utazó közönség szives figyelmébe ajánlom

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Tdf/a* istállók kwttiKXÍnck. --- 34

A helyin li és vidéki közönség szíves tudo
mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá- 
nyerők, tálak, poharak stb.. melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz szükségesek, m c r s é k e 11 díja
zásért kölcsön adatnak.

I
I
1 
I
1 
I
1 
I

is
Van Szerencsem a t közönségei értesíteni, hogy úgy mint eddig, ez idén

C. PLAÍZ es FIAI erlurti tekintélyes czegtól

konyhakerti-, virág- és répamagot
hozattam, továbbá ajánlok a budapesti allami vetőmagvizsgalo állomás áltál meg
vizsgált es plombirozott zsákokban levő arankamentes

lóhere magot, luezernát és fűmagvakat
elismert kitűnő minőségben.

(G-laeux)
-------------- legkitűnőbb mázolószer puha padló számára. ................... 

1 nagy palaczk ára 1 frt 35 kr. — 1 kis palaczk ára 68 kr.

Viasz-kenöcs Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer ke- képkeretek stb. bearanyozására 
meny padló számára. 1 köcsög ára 60 kr. 1 kis palaczk ára 20 kr.

Fehér „Glasur“-fénymáz
legjobb szer mosdó asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani befestésére.

1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. 1
Mindenkor kaphatók:

W" GLÜCK A\OR bégnél NAGY-MIHALY. “W

y

Vetés ideje: 
’ (ember. 
Ültetés iával
Talaj minősé

Augusztus és szep-

;T35—20 cm. 
trágyázott

A Mauthner-féle 
hírneves 

konyhakerti-és virágmagvak 
zárt és hatóságilag védett csomagokban a 

törvényesen bejegyzett 

medve-védjegygyel 
valamennyi nagyobb 

fűszer- és vaskereskedésekben 
kaphatók.

A Budapesten Andrássy-ut 23. szóin alatt 
létező Mauthner Ödön ezég csakis olyan csoma
goknál vállal teljes jótállást egészen f r i I ■ és 
valódi magvakért, amely csomagok ragasztva, 
a medve ábrával és a Mauthner névvel jelölve, 

úgy a mint a mellékelt rajz is mutatja. 7

MauthiiHÍMtaOMk-
Aussaatzeit und Sep-

' tember. rX **
Pflinrweíte: lö^ztrCm.
Beéenbeschaffenheit: Gut gedüngt.y

U

varrogepraktára Nagy-Mihályon.

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, 
hogy varrógép-raktáramat ideiglenesen a főutezán 
levő Eichenbaum Em. órás üzletébe (Friedman 
Simon ur üzlete átellenében) helyeztem át, ahol kitűnő 
varrógépek 5 évi jótállás mellett, részletfizetésre is 
kaphatók.

T. vevőim kényelmére a részletfizetések ugyanott 
oszközölhelők.

Mind* un* mű géprészek, u. ni. olajozók. csavar* 
húzók c> valódi angol aczéltük olcsón kaphatók, 

pártfogását kérve, tisztelettel
Spire Tg'xiá.cz.

Kiváló tisztelettel

ZEdZarixiorsteizi Jenő.
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A 2-ik magyar kir szab, 
osztálysorsjáték 

50.000 nyereményének 
jegyzéke.

A játékterv íj. sz.t-lilit a lég
nagyobb nv eremen v

1.000.000 L n „ n „ _ Egy milliók 0 r 0 n a-
A n veremén vek ké.\ .‘tk- /."l'*g

vannak l> •osztva
Nyeremények : Korona:

1 a (ifMMMMI

1 ,
1 , 200000
2 . 100000
1 , ffOOOO
1 ,
1 ,

80000
70000

2 . 6fMKM)
1 . 40000
5 .. 30000
1 .. 25000
7 n
3 ..

20000
15000

31 . 10000
67 .. 5000
3 . 3000

432 . 2000
763 _ 1000

1238 _ 500
00 , 300

47350 „ 200, 170. 130,
100. 80. 40 korona.

50000 13.160,000 £
melyek 6 osztályban kisorsoltatnak.

A 2-ik magy. kir. szab, 

osztálysorsjátékban 
a » .rsol f'i '■ • ' ' millió
koronÁt, tehát halaim*" """egíl kés* 
p.uzt nyer a lepi*jfy<»bl» nyeremény a 
játékterv V §. szerint : rnnélfojjv* ezen 
o*ztÁly*«‘r*játék najrynn < l"Uyö> nyore>i 
esélyeket nyújt : é* pedig

100.000 50.000
eredeti sorsjegy pénznyereményt.

A son-jegyek éltnek nyernie kell. \z. 
össze* ftO.OOO nyeremény a mellette all" 
jegyzékben tel vannak sorolva <’•- a kor
mány ellenérzés- mellett hat • •_yiit.i-ut.in 
következe rövid időközben ki-"r*<dt,'ttík. 
midőn i.‘ a nyert ö-.M/.eg a -zerenvíté* 
nyertének kifizettetik.

Eredeti sorsjegyeket a következő 
deti áron adunk el :
HfféüZ eredeti Morajegy •'» frt

.
. - 1 - 

.V ffulrziid „ -
Az összegnek postautalványt 

vétele után azonnal megküldjük a 
eredeti sorsjegyet az. első hiizasbani ér
vényűvel. Kívánatra utánvéttel is küld
jük a sorsjegyeket.

Mimién sorsjegyküldeményhez az. ere
deti huzási programmot is megküldjük es 
minden húzás után vevőink azonnal meg
kapjak az eredeti huzási lajstromot.

Gyakran ezreseket k«»ezkáztatnak me
rész. vállalatokba, a midőn a kilátásba 
helyezett nyeremény nagyon kérdéses. 
Ennélfogva koczkáztassinik egy sorsjegv 
vételével aránylag oly esekély összeget, 
a mely áltál hirtelen nagy tőkét nyer 
hetünk.

Sorsjegykészletülik nagyon esekély és 
gyorsan elfogyhat, tehát ajánljuk. Imgy 
a remlelménynyel ne késsünk es kérjük 
azokat, lehetőleg azonnal, azonban min
denesetre 
legkésőbb f. év márczius 30-ig 
hozzánk beküldeni.

Fehér Lajos és Társa 
a m. k. szab osztalysorsjátek foelarusitoi 

BUDAPEST,
Gizella-tér 5. szám.

nyomatott I^uidesinan B. könyvnyomdájában.

—--------------------------------
Q = Külön le<je*ftéyek nyakkendőkben. ZZZZZ' s ....... . .... ...... .
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ifj. Rlein ]"K™an
kéz mii-, női- és férfi- divatáru-üzlete c.

Nagy-Mihály. ©•
*• Van szerencséin a n. é. közönség szives tudomá- X-
=

sara adni, niisz» rint Nagy Mihályban, főuteza Miskovits- s
féle házban egy s

*

kézmü-. női- és férfi- divatáru-üzletet i r
nyitottam.

2 IIII
s
5

Számos éven keresztül e téren szerzett tapasztala- ' II
taim azon reményre jogosítanak, hogy a n. é. közönség
e szakba vágó igényeinek minden tekintetben meg fo * 11
gok felelhetni már azáltal is, mert bevásárlási forrásai- *

-- inat oly kép választottam meg, hogy áruczikkeimmel a
n. é. közönség jóindulatát és támogatását magam részére
biztosítsam.

•»S Midőn még megjegyzem, hogy legfőbb törekvésem
■ < oda fog irányulni, hogy pontos és lelkiismeretes kiszol- -■

gálát által eme előlegezendő jóindulatra magamat méltónak
S-. mutassam, vagyok a n. é. közönség pártfogásáért esd ve

• ■* teljes tisztelettel
ifi. Kiéin Hermán. *

o ~ llri én női o
—

korona

Homoki szölötelepitöknek igen fontos

A czég 16 év óta áll
öviben ma már sok nemes és vadoncz csemetét szállít Horváth, >zlavonország, 
Bosznia, Cseh, Morvaország, (ialiczia. Bukovina. Stájerország, Alsó és Felső 
Ausztria, valamint Szerbia. Bulgária. Románia és Németország részére. Nemesfa 
állománya ezúttal drb; vadonczállotmínya 1<> millió. A czég éve nként
4500— 5000 rendelőnek küld szállít Hiányokat. A gyümölcsfa iskola teljesen 

homoki szölötelepitöknek kincses háza 
azért, mert mint tudva van a homoktalajból kikerült fa a honiokiöldbeii éppen 
ugv. mint az agyagos, kövecses talajban, nemkülönben a lapos és magas (he
gyes) f< kvésnél mindig biztosabban ered meg és fejlődik, mint az. mely 
agyagos iszaplerakodásu vagy túlságosan kövéritett talajban állittatik elő. Á 
gyümölcsfajok boldogult Bereczky Máté imzőkováesbázi hírneves telepéről valók, 
ügy magasdereku. valamint törpe csemeték megrendelhetők körte, alma, 
szilva, őszi baraczk, kajszin-baraczk. cseresznye, meggy, lasponya. birs dió 
és eperből. Az 1--2-—3—4 eves, gazdag gyökerű, fajhiteles, igen szép es •- 
met< k darabja azok erősségi- szerint 15 ki lói 40 ki ig. A 4 5 éves igen erős
koronás soifák darabja 45 5o kr. Nagy bani vételnél az árak külön megálla 
pótlás tárgyát képi zik. h'entirt gymölesiajokból láblaiiritós folytán 1 —2—3- 4 
éves selejtezett minőségű esetnetek is kaphatók erősség szerint 2 — 5—7 — 10 
l.i krert, melyek gazdag gyokerza tűknél fogta főként nagybani telepítésekhez 
olcsóságuk folytán igen ajánlatosak. beüti minőségű csemeték vadonczai is 
bármily számban és ■ rősségben megrendelhetők a f.ntirt exégnél. A gazdag 
gyökerzetii vadom-zok lOOO azok erőssége szerint 5 frt S.5 krtól l'.t frtig be
jed. Nagyobb vét. Inéi 5—10 15" „ engedmény. — Levél czim : ” 5

UNGHVÁRY LÁSZLÓ gyümölcsfa-iskolája Czegléden.
Tessek árjeg-^zélcet leérni!

M/.eg

