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szerkesztőség:
Hova a lap nzellanii részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen 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, hirdetem és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesman B. könyvnyomdája.

Köznépünk és a pálinkaivás.
Az a gondoskodás, inelvet már mai 

napság az összes hivatott tényezők a köz
egészségügy emelése tekintetében kifejtenek, 
s a mely kétségtelenül itt-ott már bizonyos 
eredményeket is teremtett, nem fog a teljes 
siker elérésére vezetni, hogyha az egészséget 
pnsztitó egyik legkárosabb forrást nem ipar
kodnak, ha nem is egészen bedugni, legalább 
hatásában csökkenteni. Mert miben áll az 
egészség előmozdítása? Nem másban, mint 
azon tényezők elháritásában, melvek az 
egészségre káros, ártalmas befolyással van
nak. De nálunk a nagy halandóságnak és 
különösen a nagy gyermekhalandóságnak 
mélyebben fekvő okai is vannak. Nem pusz
tán a rósz, ronda lakások, nem pusztán a 
szülők gondatlansága, nem csak az a körül
mény, liogv köznépünk orvoshoz csak az 
utolsó pillanatban fordul, nem a vagyoni 
viszonyok, a szegénység azok, melvek egyedül 
olv hatással vannak az egészségre, hanem 
és kiválóan az a körűiméin, hogy a nem
zedék, mely ily korán és ily hamar pusztul, 
már születéskor hordja magában a gyors, 
időelőtti pusztulás csiráit ; csenő ész nem
zedék, mely minden betegségi ragálv befo
gadására fogékony, mert szülője vétkéből 
már a bölcsőben volt beteg, hiányozván 
benne az egészséges fejlődés követelménye. 
Hozzájárulnak azután még a többi körül
mények is, melyek a beteges dispositiót még 
elősegitik s igv a kisdedek nagyrészét idő
előtti sírba viszi. Az oka pedig' ennek a 
mértéktelen palink ázásban keresendő.

A statisztikai adatok szomorú világot 
deritenek arra, liogv mennyire elterjedt köz
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Nornbergában volt az iskolamester kertjében. 
Szimetrikus, négyszögletes zöldségágyakból 

önelégülten emelgeték fejeiket a káposzta és kel; 
festői girbe-gurbaságu almafák alatt kedves rózsa 
bokrok himbálták dús virágkoronáikat, égő szere
lem pirult a szende nefelejts mellett és a sötétkék 
gyüriivirág előkelő ártalmásságában húzódott a fe 
hér liliom ó divatu ártatlanságától.

A legárnyasabb almafa alatt egy fin hevert; 
gondolatai messze tulkalandoztak a léezkeritésen. 
Agyveleje egészen meg volt zavarodva. Atyja 
annyit beszélt a fejébe, (‘gyet, a mit értett, mást, 
a mit nem érteti, azután még valamit a babérról.

Miután már sokszor hallotta atyja furcsa nyi
latkozatait e titkozatos növény felett, egyszer azt 
kérdezte a fiú, hogy tulajdonképen mi is az a ba
bér? De az öreg csak amúgy felületesen vesztege
tett el néhány szót: valami fa, melynek gályáiból 
koszorúkat fonnak az emberek közül a halhatatla
nok megkoszorúzására.

„Az emberek közül a halhatatlanok !4 Sejte
lemterhesen hallotta e nagy szavakat a fin. „Kik 
lehetnek azok?- kérdé. „Ezek az Isten kegyelt
jei, kik nem merülnek a feledésbe!" válaszolt az 
apja, de tovább nem folytatta.

„Az emberek köziL a halhatatlanok, az Isten 
kegyeltjei, kik nem merülnek a feledésbe.-Halkan 

népünkben a mértéktelen pálinkaivás. mely 
a phisikai és szellemi szervezetet egyaránt 
megtámadja és pusztítja. Szétrombolja az 
idegeket, eltompitja az elmét, butává és er
kölcstelenné tesz, s megrontja az uj nemzedé
ket. mely apai bűneiért pusztul már gyer
mekkorában.

Az emberbarát, a ki szomorúan látja a 
tutgy pálinkafogyasztás következtében a 
nemzet phisikai erejének pusztulását, még 
jobban elborul, mikor a szellemi és erkölcsi 
pusztulás nyomait is látja.

Közegészségügyünkön kétségtelenül ja
víthatnak külső eszközök is, előmozdíthatják 
azt ezek czélszerii és gondos alkalmazása, 
de a generatió mégis satnyulni fog, hogyha 
az egészség legnagyobb ellensége ellen meg 
nem indítják a háborút, hogyha hatóság és 
társadalom az iszákosaiig ellen nem fognak 
valamit tenni. Mert ha meg is engedjük azt, 
hogy a szeszes italok mértékletes élvezése 
nem káros, sőt a köznép nehéz munkájánál 
szükséges is. azt már csak senki sem fogja 
állítani, hogy azoknak mértéktelen élvezete 
bárminő irányban haszonnal járna.

Említettük már. hogy a szeszes italok, 
s különösen a pálinka mértéktelen élvezete 
butává tesz, eltompitja az elmét és erkölcs
telenné tesz, mert megfosztja az embert em
beri méltóságától és állattá alacsonyitja s 
megfosztja mindentől, a mi az ember előtt 
becses és drága. Ez különösen a köznépre 
nézve áll. a hol a pálinkaivás ijesztő mér
veket öltött. Ámde a szeszes italok élvezete 
az iparos és műveltebb körökben is oly ará
nyokat öltött, mely Valiiban komoly aggo
dalmakat képes kelteni. De első sorban azon 
kellene lennünk, hogy a köznép körében

morinolá ezt a fin magában és e közben borzon- 
gott a háta.

„A ki közéjük tartozhatna !4, fohászkodott fel 
hangosan, azután maga is megijedt kívánsága vak
merősége felett.

Itt ült az almafa alatt, a zöldségágyak és lécz- 
kerités felett, elmerengett a messzeségbe és szeren
csétlen volt.

Becsteledett, a naplenyugvás aranya csillo
gott az iskola hatszögii ablaktábláin és a virágok 
egymásközt suttogni kezdtek. Egyszerre ünnepélyes 
zugás zavarta meg a kertecske békéjét és lassú 
szárnycsapásokkal hasította az esti levegőt egy 
nagy kék pillangó, vitorlái különösen tündöklöttek 
és karmai aranyból voltak.

„Hagyjatok pihenni-, esdeklett a rózsáknak, 
s,hagyjatok pihenni, nagyon messziről jövök. Teg
nap a babérfa lombjai közt aludtam-.

Feszülő vágygyal hallgatta a fiú. „Te isme
red a babért?-, kiáltott fel. „Te láttad, oh beszélj, 
mesélj e csodálatos fáról. “

A pillangó sajátságos szemei merően tűztek 
a lanyha alkonyban: „Ismerem jól-, szólt „lombja 
örökzöld, illata fűszeres, hódító, gyümölcse veresen 
csillámos. Agai messze kúsznak fel az enyhe dél 
kék aetherjébe és a kit megkoronáz, azt elhal
mozza szerencsével, hírrel, dicsőséggel!4

„És hogy lehet e mesés fához eljutni4, foly- 
tatá kérdéseit a fiú. Ismered az útját ?

Igen, válaszolt a pillangó. „Megmutasam ?“
A kertecske virágain didergés futott végig, 

mint a félelem összerezzenése. „< h’izkedjél, suttogá- 
nak a rózsák.“

„Maradj nálunk," esdekelnek a liliomok és 
gyűszűvirágok óva intenek komor fejeikkel. De a 

gondoskodjunk eszközökről.melyek által amér- 
féktelen pálinka fog-yasztásímts^fijét lehetne 
venni. — Hiszen minden faluban van olyan 
ember, aki felvilágosíthatná a népet a fölött, 
a mi javára szolgál s a mi nem csak ártal
mát, hanem maga és családja tönkretételét 
idézi elő.

Es hány család nyomorát, szerencsét
lenségét okozza a családfő iszákossága? Mert 
az iszákosság bűnbe is sodoija az embert. 
Hiszen sokszor olvassuk az emberöléssel, 
gyilkossággal vádoltak vallomásait, a hol 
mentségül hozzák fel, hogy részegek voltak, 
hogy nem valának beszámítható állapotban ; 
és műveltebb elemeknél is gyakran ez ját
szik mentő szerepet. Valóban, kevesebb bűn
esetről kellene számot adni a statisztikának 
s kevésbé tarka volna a bünkrónika, hogy 
ha nem volna oly nagy az iszákosság; hi
szen a mint látjuk, az apa- vagy anyagyil
kos számos esete is erre vezethető vissza. 
Miír most eltekintve a közegészségügy szem
pontjától. vájjon nem volna-e érdemes a köz
erkölcs szempontjából foglalkozni a kérdéssel: 
miképen lehetne a rohamosan terjedő iszá
kosság ellen védekezni s nem lelietne-e va
lamiképen köznépünket helyesebb, okosabb 
ösvényre terelni. A pálinka mértékletes él
vezése bizonyára szükséges a köznépnél, de 
ez ellen józan ember nem is fog szólni; de 
mételylyé nem szabad válnia a pálinkának, 
mely nemcsak az egyes ember szervezetét 
dúlja fel, hanem egész családok békéjét, 
üdvét rombolja széjjel; mert azt mindenki 
tudja, hogy a pálinkának eredetileg csekély 
jó hatása, az ő rósz visszahatásában kegyet
lenül boszulja meg magát. Mert tápláló erő
vel nem bir, de inkább fogyaszt, anyagilag

fin szemét, fülét már fogva tartotta a csodás pil
langó. „Messze van?- rebegé.

„Igen4 szólt a pillangó, „az ut hosszú, ki a 
babért keresi, ne riadjon vissza sem éhségtől, sem 
hidegtől, az ne pihenjen, ne tekintsen hátra, le
gyen bátor és bízzék föltétlenül abban, mit a ba
bér igér . . . szerencse, hir, dicsőség. “

Félve habozott a fiú, de a pillangó feléje ha
jolt és egyik szárnyával fiatal szivét érinté, ez mel
lében duzzadni kezdett a kimondhatatlan vágytól.

„Mutasd ez utat,4 kiáltott fel fuldokolva, 
„vigyél el magaddal!"

Elfelejtett mindent, szüleit, testvéreit, játszó
társait. Mindent elhagyott, a kertecske virágzó ott- 
honái, az atyai ház békés nyugalmát, az anya 
védő szárnyait — mindent! Hiába esengének utána 
a liliomok: a „Hamis dicsőség, álszerencse, — 
merev, keserű, mint a babér levele!“ Kiszakadt 
már körünkből és a milyen gyorsan csak lábai 
bírták, követte a pillangót, mely ezer kedves ka- 
ezér mozdulattal mutatta az utat.

Eleinte gyorsan haladt, — ifjú lelkesedése 
könnyen átemelte a legmagasabb akadályokon, a 
kék pillangó remek danákat énekelt hírről, dicső
ségről, szerencséről. De mindig rosszabb lett az ut 
és a pillangó is elhallgatott. Egyszerre csak egé
szen eltűnt. A fiú eltévedt, meg akart állani, ki
pihenni; e perezben újból feltűnt a titokzatos je
lenség — most tízszer csábítóbb volt, mint előbb, 
arany koronát viselt a fején és folyton e szavak
kal hívta: „Hir, dicsőség, szerencse!4

Összeszedte minden erejét és tovább támoly- 
gott. Már nem volt többé maga. Sok társ csatla
kozott hozzá. Nehánynak vállán szárnya nőtt és 
ezek messze előre röpültek, elhagyva a többit. 
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és szellemileg egyaránt. És minő pálinkát 
iszik ez a mi köznépünk ? Egy kis vizzel 
kevert spiritust, s ezzel rontja meg magát. 
Csak sok legyen és olcsó, a mi voltaképen 
mégis csak kevés és drága.

Valóban intéző köreink érdemes dolgot 
cselekednének, ha a nagyon is fontos és fi
gyelemre méltó kérdéssel többször és beha
tóan foglalkoznának.

Kikelet.
Itt a kikelet.
A nap barátságos inosolylyal hinti a földre 

életfakasztó sugarait, andalító fényözönbe borítva 
a világot, mely édes kéjjel magába szívja a jóté 
kony meleget. Itt a kikelet s édes mámorát bol 
dogan lélegzi minden teremtés.

Bolygónk éltető csillaga, mikor felszáll a tá 
vol keleten, megelőzve a hajnal pírjától, gyémánttá 
változtat minden harmatcsöppet, mely éjjel meg 
csókolta a növényzetet. Ez a nap köszöntése. 
Bucsuzásul pedig, mikor nyugton leáldoz, mégegy 
szer bearanyozza a bérezek ormain és kiönti az 
égboltra a bíboros színek pompáját.

Itt a kikelet. A természet ébredez bosszú 
fagyos álmából.

A fák. miknek ágait zord őszi szellők kivet- 
köztettek lombos díszükből, a csupaszra rázott 
bokrok, mind készülnek, hogy hajtsanak uj rü
gyeket. Újra feléled az elfakult pázsit, és apró 
csillagokat himzenek a gyep zöldes bársonyába az 
illatos ibolyák.

Újra kezdi csevegését a vig csermely s hal
kan susogja kedves titkait a tavaszi fuvallat, mig 
lágyan továbbringatja a hanghullámokat. A kike
let hírnöke ő szózatára mosolyogva hallgat az 
egész táj.

Úgy indul a világ szépülésnea, nap nap után. 
A kikelet ölében hozza a virágzást, a gyümölcsö- 
zés reményét. Szövődnek a tavasz Ígéretei, miket 
a nyárnak, az ősznek kell majd beváltania.

Mert itt a kikelet, hogy bírókra keljen az 
enyészettel, mely átkarolva tartotta a főidet. De 
az uj élet megszületése nem igen megy minden 
vajúdás nélkül. Néha még jajgatón sivit fel a szél, 
zugnak a folyók. A mindenség olykor megrázódik, 
mintha a végpusztulást várná s nem egy újabb 
viritást. A halál pedig bő aratást tart. A mellbe- 
legeknek, a sorvadásban sinylőknek a tavaszi szellő 
hozza meg az örök szabadulást minden földi szen
vedéstől.

De a tél, hiába feszítvén meg erejét, végre 
mégis csak szökésre adja magát. Nagyon hoszura 
nyúlt neki a nap, neki, aki barátja az éjszaka 
nak. Meghátrál szemben a melegárasztó nyilakkal, 
miket az égi csillag mindig tartósabban lövel a 
Ibidre s átengedi birodalmát a győztes kikeletnek.

Az emberek pedig ünnephk a tavasz győ
zelmet. megiinneplik fokozottabb munkával. Min 
den tevékenység, mely szorosabban fűződik a ter
mészethez, mozgalomnak indul, néma áhítattal.

Ezeket nagyon megirigyelte a fiú, gondolva 
hogy neki kétségtelen a siker. Azok is azt hitték. 
Annyira meg voltak előre győződve, hogy min 
denütt megálltak, hol szórakozást találtak, lebuktak 
minden örvénybe, melyből tündérek dala csábított.

Hisz, könnyen utolérjük az elveszett időt, 
szálának és . . . visszamaradtak élvezni.

Voltak mások, kik szárnyak helyett iszonyú 
terheket czipeltek vállaikou. Nagy fáradtsággal 
czipekedtek tovább, de mindig megtartották ren
des lépésüket és mialatt csurgóit homlokukról a 
verejték, elbeszélték, hogy már rég elérték volna 
a czélt, ha eleinte el nem tévesztik az utat. „Ez 
nagy idő veszteség volt!“ sóhajtának fel fájdalmasan.

Hideggé vált a táj, metsző szél kínozta a tes
tet. A fiú nagyon, de nagyon elfáradt. Végre egy 
kocsmához ért. Az átlátszó, fényesen kivilágított 
ablakok megett piros ajkú, gyöngy fogú, üde szép 
leánykák tánezban perdültek, erős, egészséges le 
gények karjain, fáradhatlan zenészi k húztak szebb 
nél-szebb nótákat, a vének pedig hátul az asztalo 
kát körülülve, öblös pintesek mellett kedélyesen 
locsogtak.

De szeretett volna betérni. Igen szomjas volt, 
de a pillangó folyton emlegette a hirt, dicsőséget, 
szerencsét — és ö tovább botorkált.

Tarka sátrakkal telt vásárhoz értek, czifra 
ruhás szemfényvesztők kíváncsiságának ezer cso
dát ajánlottak, szerencsekerék előtt egy összetö
pörödött vénasszony a nagy nyereményt ígérte, 
mig csodaszép tánezosnők kaczéran mosolyog
tak. Oh szívesen maradt volna — de a kék pil
langó fülébe zúgott: „Előre !“ — tovább imbolygóit.

Egy kis kunyhó küszöbén, alvó gyermekét 

mintha most valami nagyon kellene előkészíteni. 
A föl mi velő megszántja a talajt, és veti a gabo 
nát, miből majd az Isten áldását, az uj eletet 
várja. A parasztember munkája a kenyérkereset 
a szó legszorosabb értelmében ; ő közvetlenül a 
tőidtől nyeri a kenyerét. S mikor a földbe hinti 
a buzaszemet elkalandoz a lelke a jövőbe, S'jteni 
vágyván, meghozza-e majd a nyár azt a bőséges 
aratást, mit a vetéskor remélt. Mert nagyon enyhe 
volt az elmúlt időszak, úgynevezett fekete tél, 
amiből rossz esztendőt szokás jósolni., S azért a 
fbldmivelő aggodalommal tekint az április, a május 
elébe, mikoron az elkéselt fagyok egyetlen éjsza
kán tönkretehetik a zsengén kikelt vetést s vele 
az év termését, jólétét. S a gazda kebléből kétkedő 
sóhaj kél, nem-e következik az elmúlt Ínséges 
esztendőre egy újabb, melynek terhét majd többé 
ki nem bírja. A mezőgazda sóhaja pedig vissz
hangra lel amazok keblében is, kiket munkájuk 
nem köt a reghez, hisz a sovány esztendő nem
csak a mezőgazdát sújtja. Országos csapás ez min
denkire, ki kérges keze munkájának a révén akar 
jutni a kenyérhez. Ha nálunk szenved a földmi 
velő, vele sir az iparos is, kinek ő úgyszólván 
egyedüli istápolója.

De hiszen, ha húszszorosán, ha ötvenszeresen 
is kikel a vetés, ha a mezőn dús garmadákban 
rakják is az életet, ha megkétszerezett bőségben 
megtérül a mull év hiánya, hiszen még is sokan 
fognak sóhajtozni a kenyér után. Mórt sokan van
nak a szerencse kitagadott fiai, kik nemcsak iz
zadva és keserves munkában szerzik meg részükét 
a mindennapi kenyérből, hanem akinek fáradsá
gos harezba kerül, hogy hozzá juthassanak ehhez a 
munkához.

Vannak azonban nem kevesen, kik a szivük 
mélyéből fakadt sóhajt visszafojtják. Ajkuk zúgása 
változtatja a panaszt, mely már régi imádságuk. 
Olyan ez a több megyében felhangzott zugás, mi
ként a vihar, mely a napjegyen idejében rémét 
képezi a tengerésznek. A földhöz ragadt, de va
gyontalan nép megrázkódott az elégedetlenség moz
galmában. Vájjon elmúlik e csöndeségben mező
gazdasági életünk e hideglelős borzongatása, vagy 
pedig még erősebb lázroham követi-e majd?

A természet is megrázkódik néha borult 
márcziusi napokban, pedig nem haldoklás ez, ha
mm megszületése egy újabb virulásnak. Es épen 
most múlik el egy félszázad, hogy a nemzet beteg 
teste is rángatózott kínos lázban, pedig megszüle
tése volt ez a szabadságnak, diadala a magasztos 
eszméknek, miket nemzetünk legjelesebbjei ápoltak 
önérdeküket megtagadó odaadással s áldozatkész 
buzgalommal; felszabadulás a szolgaságból, mikor 
a kisebbség széttépte előjogait és a nemzet szivé
hez ölelte az eddig kitagadott milliókat. Magyar
hon tavaszi ébredést' volt ez, mely után évszázados 
tél folyamán epedve sóvárgott a lenyűgözött nép.

Akkor is viharzott, nem napokon, de eszten
dőkön át. Vér folyt és gazdag aratást tartott a ha 
Iái angyala. Beborult az ég, évtizedeken át, mialatt 
sok köny folyt, nyíltan és titokban. De végre mégis 
győzedelmeskedett a tavaszi verőfény. Nemzeti 
életünk virágzásnak indult, s mikor vendégül hiv- 

ölében tartva bájos fiatal asszony ült és boldogan 
legeltető szemeit egy férfin, ki inóst tért vissza a 
nap fáradtságos munkájából, ráhajolt és homlokon 
csókolta.

Súlyos köny gördült a fiú arczán végig. így 
jó volna pihenni! tört ki a vágy ziháló melléből, 
— de a kék pillangó szúró pillantása érte. Össze
rezzent és tovább vánszorgott.

A pillangó csodálatosan elváltozott. Nem az 
volt többé, mely a lanyha alkonyban a nornbergai 
iskola előtt hiinbálódott a rózsaágon.

Óráról órára nőtt, vitorlái oly nagyok voltak 
már, mint sasszárnyak, talányos kedvességébe most 
valami borzasztó vegyült.

Völgyszikla felett, szakadék, erdőn át, habzó- 
vizesés, szédítő magas ösvényeken keresztül követte 
a fiú. Utitáraai közül elmaradt nem egy.

Néháuyan a nehéz terhet hordták körül, 
összeroskadtak, fekve maradtak az utazóién, sokan 
azok sorából, kik szárnyasán rohantak, betegen, 
fáradtan tértek vissza a tündérek örvényeiből; egy 
ideig beérni akarták az elmulasztottat, azután 
megtört erővel, összezsugorodott szárnyakkal ha
nyatlottak a sárba.

Némelyek haldokolva átkozták az égszínkék 
csábitót, mások megtörő szemük utolsó pillantásá
ban forró áldást küldtek utána.

Mindig kisebb lett a csapat. Egy súlyosan 
terhelt majdnem az élén pihegett és közelgvtt egy 
szárnyas utilárs felé.

A láthatár tágult. Aranysugarak árja ömlött 
a síkra és az ígéret földjét zafirkék égkupola fedte.

Magasan, inéllóságosan nyúlt fel az örökzöld 

tűk a világot honfoglalásunk ezredéves lakomájá
hoz, olvannak tetszett ez az ország, mint a győz
tes kikelet, mikor bóditó illat árad mézharmattal 
telitett színes kelybekből, mikor a bokrok sűrűjéből 
megszólal a csábszavu madárzengés és lágy fuval 
latok ringatnak édes szerelembe.

Az újabb láztünet, mely nemzeti és gazda 
sági kultúrának tavaszi ébredését kiséri, vájjon el 
fog-e múlni nyomtalanul, mint a márcziusi hava
zás ? dereng e reménysugár, hogy boldog lesz e 
hazánk kikeletje? ....

Vegyes hirek.
— Iskola széki ülés. Állami elemi iskolánk 

gondnoksága e hó 21-én. hétfőn délután ülést tar 
tott és hivatalosan is megállapította, hogy a már 
jelzett iskolai ünnepély április hó 16 án lesz. Fog 
lalkozott a gondnokság a helybeli főrabbi azon 
átiratával, moly szerint a pénteki iskolai szünet 
eltörlését és a szombati szünet létesítését indítvá
nyozza. A gondnokság ez átiratot félretette, mivel 
semmi czólszerüséget nem látott benne. De nem 
is volna annak értelme, hogy két egymásutáni 
napon legyen állandóan a szünidő. Tudomásul vette 
a gondnokság Kotvitzky Margit tanítónőnek a le
mondását is és annak idején az üresedésbe jött 
tanítónői állás betöltése iránt megteszi a szükséges 
intézkedéseket.

— VJ megyei szabályrendelet. Egy ál
talánosan ismert vidékünkbeli róin. kath. lelkész 
— mint lapunkkal közlik — a kassai főkapitányi 
hivatal mintájára, egyre gyártja a különböző sza
bályrendeleteket. így csak a napokban terjesztett 
egy szabályrendeletet a Zemplén megyei törvény ható
ság fóruma elé. Az érdekes szabályrendelet igy szól: 
1. §. Minden szülőnek szigorúan meghagy<tik, hogy 
15 éven aluli lányát sem bálba, sem egyéb mulat 
ságba elvinni a lelkészi hivatal előleges beleegye 
zése nélkül nem szabad. 2. §. Férjhez adni is csak 
úgy szabad, ha arra a lelkészi hivatal eléggé érett 
n< k nyilvánítja. — Mindenesetre nagyon pihent 
esze lehet az illető lelkész urnák.

— Sándor és József. Ezek a legnépsze
rűbb névnapok is elmúltak. Nincs olyan kis falu, 
hol ne lennének Sándorok és Józsefek megfelelő 
számban, kiket aztán e névnapi alkalmakból meg 
is látogatnak a jóbarátok és tisztelők nagy szám 
bán. így volt ez városunkban is 18-án és 19-én és 
bármelyik Sándorhoz, de különösen a sok Józsefek 
hez mentek a névnapra járni szerető barátok, min 
denütt a legnagyobb előzékenységben és inegven- 
dégelésben részesültek.

— Heg égett gyermek. A topolyán szucbai 
ut mellett levő vasúti őrházban a napokban egy 
4 éves kis gyermek egészen megégett. A szobában 

babér, pirosán csillámló gyümölcsöket rengetve, 
ágain.

A fiú kezét nyujtá az egyik gally után — 
nem érte el. „Előre!“ ordított nyersen a pillangó, 
hangja nem volt többé lágyan hízelgő, eldurvult, 
elvadult, aranykarmai fenyegetőleg ineredtek elő 
kék szárnyai alól, szemei villámokat szórtak. „Nem 
tudok tovább!** suttogott rekedt hangon, kimerülve 
a fin; — most már borzadt a csábitó szörnytől. 
Lába habozva süppedt a talajba. — „Ki vagy?* 
seppegett, „ki vagy te, ki engem folyton csalsz 
és kiűzöl?**

„Ki vagyok? . . . Tudni akarod? de meg 
halsz, ha megmondom !

„Engedj meghalnom . . . nagyon fáradt va
gyok !“

Mélyen ráhajolt a csábitó szörny és az örök 
csenden ál, halkan, félig bánatosan, félig gúnnyal 
csengett ezüst hangja: „Én egy . . . agyrém va 
gyök !“

A fiú úgy érzé, mintha egy tüzes tőr fúród
nék a szivébe. Mégegyszer feltekintett a babérra,, 
de nem emelto kezét többé utána, — ereje meg
tört, érzékei eltompultak, összerogyott.

Körülötte elterült a campagna, a in ült e szent 
helye, melynek emlékeit, sírköveit a halál angyala 
őrzi.

Magasan, méltányosan nyúlt fel a babér a 
napsugaraktól sűrűn átszőtt légbe. Néhány levele 
az örökre elaludt fiúra hullott. A méla csendben 
újból csengett: Hir, dicsőség, szerencse !.. „Hir, 
dicsőség, szerencse!** Ez volt az agyrém diadal 
hymnuszsza! 
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nem volt senki, a gyerek pedig játszani kezdett a 
gyufával, miközben egy szál meggyuladt és ettől 
tüzet fogva a gyereken levő ruha, megtörtént a 
szerencsétlenség.

— Halálozás. Lapunk egyik legtehetsége
sebb és legszorgalmasabb munkatársát: Dr. ILisz-

Zsigmond orvostudort súlyos csapás érte. Neje 
szül. Friedman Mária asszony, folyó bő 23-án 
Homonnán hosszas szenvedés után meghalt. A 
n« meslelkü asszony temetése ma délután megv 
végbe. A megboldogult testvérhuga volt Friedman 
Simon helybeli kereskedőnek. — A mélyen sújtott 
férj a következő szomorú jelentést adta, ki : „Dr. 
Weiszberg Zsigmond mint férj, úgy a saját, mint 
az összes rokonság nevében mélyen szomorodott 
szívvel jelenti a szeretett hitvestársnak illetve test 
vérnek, sógornőnek és nagynénének Dr. Ueíszóm/ 
Zsigmondné szül. Friedinann Máriának f. hó 22-én 
este 10 órakor élte 48 ik, boldog házasságának 
26-ik évében, hosszas szenvedés után, szivszélhüdés 
következtében történt hirtelen kimulíát. A boldo
gultunk hült tetemei f. hó 24 én fognak a ltomon 
nai izr. sirkertbeu örök nyugalomra tétetni. 
Homonnán, 1898. márczius 23 án. Áldás és béke 
poraira !“

— FJ téglagyár részvén ytá r saságra. 
Mocsár község túlsó végén Spiegel Mayer, a volt 
Horonkay télé birtokon egy téglagyárat szándékozna 
létesíteni rész vény társaságra. Szerinte ez a vállalat 
igen szépen jövedelmezne. Legközelebb ez ügyben 
városunkban értekezlet fog tartatni.

Egyházmegyei közgyűlés. A felsőzemp 
léni ev. ref. egyházmegye, a tavaszi gyűlések ál
landó) helyén, S.-A.-Ujhelyben tartotta meg tavaszi 
közgyűlését Fejes István és Rernáth Elemér egy
házmegyei gondnokok elnöklete alatt márczius 
18 án. Gyűlés előtt istenitisztelet volt, mely alka
lommal Janka Károly újhelyi s. lelkész mondott 
költői szárnyalatu imát. Ezután Péter Mihály papi 
és Berndth Aladár világi aljegyzők tették le az 
esküt, ugyan ez alkalommal foglalta el helyét Dr. 
Thuránszky Zoltán egyházmegyei ügyész is. Fel
olvastatott az esperesi jelentés, melynek kimagasló) 
pontja a lelkészt javadalmaknak 6<M>—800 frtra 
leendő kiegészítése volt. Az esperesi jelentés után 
általános meglepetésre kijelentette az esperes, hogy 
hivataláról lemond, miután egyéb igen sok teen
dővel van állandóan elhalmozva. A lemondás után 
fíetnáth Elemér többszörösen megkérte az esperest, 
hogy vonja vissza lemondását, de hiába volt min 
den rábeszélés, mert < z megmaradt szándéka mel
lett. Ennek folytán elhatároztatott az esperesi hi
vatalra beadandó szavazatok határideje, mely 1. évi 
június h<> l ére tűzetett ki. — Lemondott még 
állásáról id. Inak János világi tanácsbiró) is; erre 
az állásra szintén junius 1 ig lehet beadni a sza 
vázatokat. — A kongnia törvényjavaslatra vonat 
kozólag kimondta a gyűlés, hogy ezt általánosság
ban elfogadhatónak tartja. Gyűlés után a ,,\ adász- 
kűrt“ szállodában az esperes és egyh. gondnok 
fényes ebédet adtak, a mikor is igen sikerült fel
köszöntők hangzottak el.

— llabbl választás. Az abaujszántói izr. 
hitközség e hó 15-én rabbit választott Jungremz 
Pál szombathelyi rabbi személyében. A megválasz
tott rabbi mély tudományossága, magas műveltsége, 
de különösen magyar érzelme és a magyar szó
noklat mesteri módon való bírása által hódította 
meg a szántóinkat.

— Ubrezsi országos vásár. Az e hó 16. 
megtartott ubrezsi vásár szokatlan nagy és élénk 
volt. A felhajtás szarvasmarhában 2300—2500, ló
ban 700—800 drb. lehetett. Az eladás szintén meg
lehetős nagy volt, körülbelül 900 adás vétel tör
tént. 1. oszt, ökör 380—100, 11. oszt. 320—3o0, 
Hl. 270—290 írton — tehenek 80—100 forinton 
keltek cl.

— A budapesti állatvásárra szánt ál
latok szállítása. Miután a kereskedők tisztán 
költség-kiemelésből ezelőtt a budapesti vásárra szánt 
állatjaikat igen gyakran több közelebb fekvő vas
úti állomás elhagyásával hosszabb utón lábon haj 
tották és ezáltal állatjaikat útközben gyakran meg
fertőzték, — a fbldmivelésiigyi miniszter elrendelte, 
hogy a vasúti marharakodó) állomásokhoz kirendelt 
szakértők a budapesti ál lat vásárra csupán olyan 
szarvasmarhák, juh és kecskéknek berakását enge
délyezhetik, a melyek marhaleveleivel a helyied, 
vagy a szomszédos községből való származás, illetve 

eladás kétségtelenül igazolható és a budapesti mar
havásárra is csak olyan állatok bocsáthatók be, 
melyeknél ízen követelmény tényleg betartatott.

— Iskolai ünnepély. A helybeli állami 
eh mi iskola által f. évi április hó 16 án rende
zendő ünnepély műsora: 1. Hymnus; énekli az 
iskolai énekkar. 2. .Megnyitói beszéd ; tartja Polánvi 
Géza áll. isk. gondnoksági elnök. 3. nSzó>zat“; sza 
valja egy VI. oszt, fiú növendék 4. „Legszebb 
nap-; szavalja egy VI. oszt, hány növendék. 5. 
„Áldd meg l’risten nemzetedetu; énekli az iskolai 
énekkar. 6. A 48 as események méltatása; tartja 
Lászlói E. Flóris iskolai tanító. 7. „Talpra magyar 
énekli az iskolai énekkar. >. „IS-18.- szavalja egy 
VI. oszt, leány növendék. 9. .(hvon év.- szavalja 
egy \ I. oszt, fiu-növendék. 1«». Befejező beszéd; 
tartja Malliiász Józs- f áll. isk. igazgató. 1 1. „Szózat^ 
énekli az iskolai énekkar. — A tantestület és a 
gondnokság ezúton is kéri a közönséget, hogy az 
ünnepélyen iápr. 1 •» án d. u. 3 órakor) minél na
gyobb számban szíveskedjék megjelenni.

— Helyreigazítás. Lapunk múlt heti szá
mában referáltunk a márczius 1 5 iki közvacsoráról 
és fölemlítettük, hogy kik tartottak beszédeket. 
A szedő hibája folytán kimaradt a Milialovics Jenő 
topolyáni lelkész neve,*a ki igen talpraesett és si
került beszédben emlékezett meg az 1848 iki ese
ményekről.

— Szóld- és borgazdasági tanfolyam. 
A szőlőmivelés szempontjából kiváló fontossággal 
bíró) községekben alkalmazott néptanítók részére az e 
10*011 működő szakközegek vezetése alatt Bereg
szászban a folyó) évben is 4 hétre terjedő szőlő 
és borgazdasági tanfolyam fog rendeztetek

— Ipartestületi hir. A helybeli ipartes
tület f. hó) 27-én, azaz vasárnap délután 3 órakor 
saját helyiségében közgyűlést tart a betegsegélyző- 
pénztár közgyűlési kiküldötteinek megválasztása 
miatt.

-- Állami közutak befásitása. A ke
reskedelmi m. kir. miniszter az Abauj-Tornavár
megye területén átvonuló) állami közutak fokozatos 
befásitását rendelte el. E czélból 8000 drb neme
sitett gyümölcsfacsemete a megfelelő védkarókkal 
fog e napokban Kassára érkezni. E csemeték még 
e tavazzon el fognak ültettetni. Néhány év múltán 
tehát a tikkkadt vándor pompás gyümölcsfák alatt 
pihenheti ki fáradalmait.

— Bicykli klub Nagy-Mihályon. Ilyen 
is lesz már városunkban mint halljuk nem sokára. 
A bicyklisták száma napról-napra növekszik és 
ezért tartják szükségesnek a klub megalakítását.

— Eperjes uj polgármestere. Eperjes 
város polgármesteréül a váéos képviselő testületé 
Mandics Ede odavaló) ügyvédet választotta meg. 
A megválasztott uj polgármester megválasztása 
után nagy programbeszédet .tartott.

— Értesítés. A Cassino-egylet könyvtár
noka tisztelettel értesíti a Cassino tagjait és könyv 
tári előfizetőit, hogy az uj könyvek már megér
keztek és f. évi márczius 25 ikétöl kezdve — az 
eddigi könyvtári rend megváltoztatásával minden 
pénteken délután 5—7-ig lehet könyveket ki- és 
behozni.

— Fényképészeti műterem. Az egész 
Felső Magyarországon előnyösen ismert Kemény 
Jenő kassai fényképész 3—4 hét múlva városunkba 
érkezik és megnyitja műtermét. A jeles fényké
pész műtermére előre is felhívjuk úgy a helybeli, 
mint pedig a környékbeli közönség figyelmét.

— Frtftottúi az ungmegyel tanfelü
gyel őségnél. Mint megbízható forrásból értesü
lünk, a kir. tanfelügyelőségnél a legközelebbi idő
ben személyváltozás fog történni. I)ancs Bertalan 
kir. tanfelügyelő egy erdélyi int gyébe fog áthelyez
tetni és helyét Lanb Sándor ab’iuj megyei kir. tan
felügyelővel fogják betölteni-.

— rFatenyésztés" czimmel, a foldmi- 
velésügyi m. kir. ministerium kiadásában egy 
igen hasznos és hézagot pótló szakmunka jelen 
meg, melyet Molnár István orsz. gyümölcsész* ti 
és fatenyésztési ministeri biztos irt meg. A mű 
megismerteti az olvasót a fatenyésztés egész anya
gával, eszközeivel és teendőivel ; továbbél népsze
rűén és behatóan foglalkozik a gyümölcs és egyéb 
fák szaporítása nevelése kezelése- és ápolásával. 
Minden fatenyésztő és gyümölcstermelő nagy 
hasznát veheti ezen hasznos szakmunkának . d« 

különösen nélkülözhetetlen kalauza lesz az a 
községi faiskola kezelő tanítóknak és a pomo- 
logiával foglalkozó lelkészeknek. A díszesen kiállí
tott, 91 sikerült eredeti ábrával ellátott és 91 nyo
mott ívre terjedő könyv ára egy koronában lett 
megállapítva, hogy azt minél többen megszerezhes
sék. Ezenfelül a minister meghatalmazta a nevezett 
ministeri biztost arra is, hogy minden lelkész- és 
tanítónak, ki e könyvért egyszerű levélben hozzá 
fordul, a müvet ingyen megküldhesse.

Tenyészbika-vásár. Az abauj-torna
megyei gazdasági-egyesület ápril hó 4., 5. és 6-ik 
napján, díjazással egybekötött tenyészbika vásárt 
rendez Kassán.

— Uj zenemüvek. „A pacsirta dalai- 
czim alatt és L. Komároinv Mariska asszonynak 
ajánlva, megjelent Szende Lajostól énekhangra 
vagy zongorára három magyar népdal, melyek nem
sokára dallamossága folytán az egész országban el 
lesznek terjedve.

Személyi hitel a napszámosoknak. 
A szoczialis kérdés helyes megoldására nézve 
egymást érik a különböző javaslatok, melynek 
nagy része azonban inkább elméleti, mint gya 
korlati, vagy ha az is, többnyire kivihetlen. A 
bajok orvoslására nézve igen praktikus eszmét 
pendített meg egyik izsáki tekintélyes földbirtokos, 
Kovács Antal, a ki azonban, mint gyakorlati gazda 
jól tudván azt, hogy az eszme csak abban az eset
ben válik gyümölcsözővé, ha alkalmazásba is ve
szik, elhatározta, hogy megtestesíti praxisban is 
életrevaló) eszméjét. A szegény napszóimos emberek 
főbaja — szerinte — az, hogy nem kapnak sze 
mélyi hitelt, még a legszükségesebb és legsürgő
sebb esetekben sem. Ha három kezest állítanak, 
még akkor sem ád nekik egyetlen pénzintézet sem 
20 forint kölcsönt, a mivel pedig sokszor megment
hetnék az éhségtől, nyomorúságtól, családjával 
együtt. A nemes gondolkozásu birtokos most Izsákon 
úgy akar segíteni e bajon, hogy gazdatársaival uj 
bankot akar ott felállítani 40.000 frt alaptőkével 
és pedig olyképpen, hogy kibocsátanak 500 darab 
50 forintos részvényt és az ezért járó 25.000 frtot 
az utolsó) krajezárig befizetik a gazdák, hogy le
gyen forgó tőke. Ezenkívül kibocsátanak 300 drb 
25 torintos részvényt, és pedig úgy, hogy ezt va
lamennyi napszámos munkás vehesse meg olyké- 
pen, hogy egy év leforgása alatt fizesse be ez ösz- 
szeget egyforintos, ha pedig ez terhes volna, 50 
krajezáros részletekben. A beiratáskor, vagyis a 
részvény megvásárlásakor 2 frt 50 krajezárt tarto
zik fizetni, a hátralevő részt pedig az év olyan 
szakába fizeti, a mikor napszámjából kényelmesen 
elszakíthat hetenkint 50 krajezárt vagy esetleg 1 
forintot. De már a részvény vételekor, a mikor a 
2 frt 50 krl befizette, kaphat 15—20 esetleg 50 
frt kölcsönt is az a semmi vagyonnal nem biró 
munkás, a kit a gazdák jó magaviseletü, becsüle
tes családapának ismerik. Mérsékelt kamatra kapja 
a kölcsönt és azt apró) részletekben visszafizetheti 
egy vagy több éven át. Sőt, ha az tűnik ki, hogy 
egy hold földet akar megvásárolni, az ilyen nap
számos, ha semmi vagyona nincs is, kaphat még 
150 fitos kölcsönt is, melyet időmultával letörleszt- 
het, szinte észrevétlenül, magának pedig a saját 
és családja szorgalmával három-négy év alatt 500— 
600 forint értéket szerzett a semmiből. Pusztán a 
gazdák jóakarata kell tehát csak hozzá, hogy a 
nép nyomorán segítve legyen s a szoczializmus 
helyesen mególdassék. Valóban egészséges és prak
tikus eszme, mely érdemes nemcsak a megfonto
lásra, hanem kivált a megtestesítésre. A hol ily 
módon gondoskodnak a szegény munkásnép jóvol
táról, oda hiába mennek a népcsalók, ott nem lesz 
szükség csendőrségre, katonaságra, a nép maga űzi 
el őket a saját jószántából és jól fefogott érde
kében.

— A csúszós és köszvényes bántalmak- 
ban szenvodőkre nagyon érdekes a Dr. Johneen- 
féle kenőcs leírása, mely mindenki, ki czimét a 
Zoltán féle gyógyszertárnak (Budapest, Széchenyi- 
tér) megküldi, ingyen kapja. E szer használatával 
elkerülhetők még a gyógyfürdők is, mert hatása 
oly kitűnő, hogy a legmakacsabb bajt is biztosan 
orvosolja.

— Mezei egerek biztosan és tömegesen ki- 
pusztit a Sipöcz István pécsi gyógyszorész által 
lapdacs alakban készített, évek óta a legelőkelőbb 
uradalmakban, számos gazdaságban és községben 
páratlan eredménynyel használt egérméreg. Hiteles 
tapasztalatok szerint egy holdra 1—2 kgr. (10—20 
ez* r labdacs) elegondó). Postacsomagot (körülbelül 
5 kgr.) 3 frtért, 100 kgrot 45 írtért küld Sipöcz 
István gyógyszerész Pécsett.

— A . Borsszem Jankó* és „Mátyás 
Iliák" élczlapok állandóan kaphatók Landesman 
B. könyv és papirkoreskedésében.
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Szerkesztői poéta.
Sára falva, 1. Még iem neheztelniük. 2. l’gy *»i- 

znny, itt iz van czeuzura 4e egy ceöppvt eetu tréfáltunk mi
dőn ezt fölemlítettük. 3. A .K. H. ■•ou ceodálkoztuuk. .le hát 
az előre látható volt. t. Köszönet a küldeményért, felhasznál
juk, mint rendeseu. 6. Valóságos gyerekjáték volt az egé*z 
és az illető c-ak azért tette, mert szükségé volt ogy kis di
csőségre. 6. Kégen ninc» itt, észrevétlenül eltűnt, mint a ben
zin. 7. Köszönjük mi és ő a axhrea üdvözletét és ••pp oly 
őszintén viszonozzuk

liáiiórz. Kiváltságát teljesítjük, azonban a l eküldött 
csikket térexüke miatt egész terjedelinél»en lehetetlen volt 
leadui.

Ipoly. A legfőbb ideje volt. Mind jön rövid időkö
zökben.

Abara, Eltek-e tnég?
Kis pap Az öreg bizonyosan nevetni fog a szabály

rendelet közlésén.
(iálszéc*. Azt még ez idő szerint biztosan tudni nem 

lehet.
/>. J. Málcza. Április 1-ig feltétlenül ott lesz.
Titkán munkatársnő. Helyben. Szeretnek már 

ha szerencséltetne.

Felelős szerkesztő: (iái I Unióit. 
Kiadó-tulajdonos : iMHilesman tí,

CSARNOK.
Utczai típusok.

Irta: Hródy Aladár,
A mai zűrzavaros életnek, amelyben már 

nyoma sincsen a régi világ egyöntetűségének, lég 
elevenebb nyilatkozása az ufcza, ez a nyüzsgő 
kas, amelyet, egymást utjokból durván félretaszi- 
gálva dongnak körül az ő saját méhei: az embe
rek, az utczán játszódnak le az Élet tragikus jele 
Hetekben oly gazdag színjátékénak felvonásai, de 
egyszersmind az utcza az a hely, a hol az Elet 
egyik másik tipikus „alakja- nevetségességének 
teljes mivoltában mutatja be magát.

Nem lesz tehát érdektelen egv-két ilyen 
„alakot “ megfigyelni, nem lesz pedig ez annyival 
inkább sem érdektelen, mert ezeken észlelhetjük 
leginkább az emberiség számtalan apró hibáját, 
félszegségét.

Egy ur. aki mindig siet.
Sebbel lobbal rohan végig az utcákon, mintha 

attól tartana, hogy valami nagyon fontos dolgot 
talál elmulasztani. De azért mindenhol észrevesz 
egv egy ismerőst és mindenikhez van szava:

— Jó napot, kedves barátom! Hova, hova? 
Hogy vannak az otthoniak ? . . . . Kezét csókolom 
az asszonynak. Nagyon sietek. A Iá szolgája!

Mindezt egy lélegzetre mondja el és be sem 
várja kérdéseire a választ, szóhoz sem hagyja jutni 
a kérdezettet, hanem rohan tovább.

És ez igy megy mindvégig. Végig száguld 
az Andrássy utón, lépten nyomon ismerősbe botlik, 
mindenkitől ezerfélét kérdez egyszerre, de mire az 
csak egyre is válaszolna, ő már „kezét csókolta!ja 
az aszonyoknak, mert siet."

Mikor aztán már megunta a sok sietést, még 
egy végsőt siet — hazafelé és csak akkor lassítja 
meg lépteit, amikor kapuján bekanyarodik.

Jellemző tulajdonsága, hogy dolga csak nagy 
ritkán van, sietős dolga meg épen soha.

A bakfis.
Felnőtt lány félig-meddig, némileg fejlett is 

már, de a szoknyája az nagyon rövid. Legjobban 
arról ismerhetsz rá, hogy mindenben és minden
áron „nagy lány “ számba akar menni.

Megfigyeli a nagyokat, hogy hogyan visel
kednek azok és ha valaki köszönteni találja, a 
lehető legnagyobb méltósággal bólint a fejecskéjé
vel. De ennek a véghetetlen méltóságnak a hatását 
természetesen teljesen lerontja a kurta szoknya. 
Néha néha azonban meg is feledkezik magáról, ki
esik a szerepéből és ahelyett, hogy méltóságos ko 
in oly sággal viszonozná a köszöntést, — pukedlit 
csinál. De ilyenkor legtöbbnyirc észreveszi magát 
és szörnyen zavarba jő. mélyen elpirul. Különben 
pedig folyton folyvást lopva egy egy pillantást vet 
a kirakatok tükörablakára. < >nmagát nézi és arczá
rói világosan leolvashatod, hogy mily mértékben 
van magával megelégedve. De azért eléggé híven 
imitálja a nagy lányok szokásait, csak a szoknya, 
az az átkozott szoknya, ne volna olyan botrányosan 
rövid. Gyakran fel is sóhajt ezért magában, hogy 
minek is van szoknya a világon. Ha ez a szerinti
teljesen fölösleges ruhadarab nem volna, legalább 
öt is nagy lánynak tekintené mindenki.

Csak egy esetben nem tudja, hogy mit csi
nálnának hasonló esetben a nagy lányok. Ez az 
eset pedig az, ha jogász gyerekek ezélzatos meg 

jegyzéseket tesznek nem épen halkan a háta mö
gött. ilyenkor aztán végképen kizökken a nagy- 
lányságból, még mélyebben, sokkal mélyebben 
pirul el, mint mikor fejbólintás helyett a tánczis 
kólában elsajátított pukedlivel köszön vissza Egy 
általán nem tudja mitevő legyen, milyen magatartást 
tanúsítson, m*-rt csak betanult sz* repeit tudja. Lég 
czélszertibbnck látja hát a czipője hegyét hossza 
sabb tanulmányozás alá venni.

Jellemző tulajdonsága, hogy előbb utóbb (a 
szerint, hogy hány idősebb lánytestvére van) nagv 
lánv lesz. Függ ez azonban nagyon gyakran attól 
is, hogy müven idős a mamája.
Az önkéntes ur csillaghullás előtt 

és után.
Október elsejétől kezdve naponta mindig ott 

láthatod ugv esteliden a fess önkéntest a legfeltű
nőbb helyeken. Hét óra felé pedig több mint bi 
zonvos, hogy a nemzeti színház előtt álldogál. Ha 
egyik másik ismerőse csodálkozik rajta, hogy uni
formisban látja, katonai fölénnyel veti oda:

— Hja barátom, b«Titkoltunk, felvettük a 
császár mundérját ...

Amikor pedig a húsvéti csillagözön után a 
sok önkéntes káplár azon kéjeii g az utczákon, hogy 
Budapesten mindennemű nemű közlegénye szalutál 
neki, akkor az a bizonyos fess önkéntes csodála
tosképen letűnt a láthatárról.

Ha aztán véletlenül ráakadsz valahol, azt 
konstatálhatod magadban, hogy gallérja teljesen 
ment a csillagoktól.

Jellemző tulajdonsága, hogy rendszerint két 
évig egyéves önkéntcskedik.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt közlóttekért nem vállal felelősséget « tzerk.

I^öszön.etn.37-il-ván.itás-
Bécs. 1898. február 22.

A „ Nemzeti'" Balesetbiztosító-Részvénytársaságnak 
Budapesten.

'fordái cellulosegvárunk igazgatója Vauvert 
Nils Duehesne ur f. évi február lié> 5 én vadászat 
ról visszatérve egv véletlenül elsült se rét lövés által 
megöletett.

A „Nemzeti* balesetbiztosító részvénytársaság 
Budapesten a tényálladék felvételt* után azonnal 
bekérte a szükségelt okmányokat és ezek vételével 
haladék nélkül kifizette készpénzben a teljes biztosi 
tott összeget, azaz .'><),(KHt koronát, miért is kész
ségesen ragadjuk meg az alkalmat a „Nemzeti* nrk 
gyors és előzékeny eljárásáért teljes elismerésünket 
kifejezni.

Kiválói tiszt*-lettel
Tordai cellulosegyár

Schoeller és Tarsa
p. p. Jieufeld Károly.

•
A .Aemzeti* balesetbiztosító-részvénytársaság 

Budapesten (Erzsébet körút 13. sz.) biztosítást nyújt 
mindennemű baleget anyagi következményei ellen, 
úgymint ryyrs egyéniteket (polgár és katona) gyári 
é, iparvállalati alkalmaiottakat (munkások és tiszt
viselők), valamint bárkit, hivató, teljeiitiee közben 
vagy azon kiviil, utazó, alatt, vadáezaton vagy 
bármely má, alkalommal érhető baleset ellen, a 
legezabadelviibb biztoiitáei feltételek é, a legjutányo- 
sabb díjtételek mellett.

(□ □
i 
t 
i t BEKET í Ií JL U Q S

M

M

M♦ 
I
1
1 
t

rr-i -ti T^ovács. T-I á.1 Trón M

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni miszerint N. Mihályon, egy M

1 
X mükovács- műhelyt -

I nyitottam, melyben mindennemű e szakba vágó munkák a leggyorsabban készíttetnek.
•<

X 
X t

Több évi működésem hazánk nagyobb várót 
Ságot eredményezett szamomra, s a n. é. közönsé

•libán szakmámban való teljes jártas 
< támogatása mellett azt legteljesebb♦♦ mértekben érvényesíthetem is.X

X Kaktámn tartok kész kocsikat, orosz-lengyel -zánkákat a legjobb anyag -

1 bol készítve a legjutanyosabb árakon.

I A nagyérdemű közönség szives támogatásáér esd
X 
X lit.y Hy JÁNOS, mükovács. M

M
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hirdetések.
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ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY-TÁRSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLÖ1NK
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges összes 

gazdasági gépeket gyártja. 29 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó) felvi
lágosítással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezősködésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító) 

választ.
Felsőmagyarország vezérképviselóje .

Nagy Mihályon Barnai-szálloda 2. szám.
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85. 86. szám
"ush. véSr. Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
$ a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a n.-a.-újhelyi 
kir. törvényszék 1898 évi 1966 polg. számú végzése követ
keztében Jakobovlcs Dávid ügyvéd által képviselt 
Schwarcz Kálmán rézműves, Gross és Sperling hoinonnai 
lakosok javára Iczkovics Jákob mezőlaborczi lakos ellen 4X0 
fit és 298 frt s jár. erejéig 1898. évi inárcz. hó 3-án foga
natosított kielégítés végrehajtás utján lefoglalt és 8X8 frt 60 
krra becsült különféle rőfös kereskedési szövetek, mint barliet, 
perkál, sawlok, sifon szövet, kész férfi öltönyök, női öltö
nyök, fehérnemüek. trikó öltönyök, alsó szoknyák, nyakra 
valók, harisnyák, kötő pamutok.’ sat. különféle ftis/.er keres
kedési czikkek, szobai bútorok és felszerelések és lámpa 
üvegekből álló ingóságok nyilvános árveré-en eladatnak.

Mely árverésnek a hoinonnai kir. jbiróság 2115/1898 
sz. végzése folytán 77x frt tőkekövetelés, ennek 1x9'. 
évi január hó 1-só napjától járó 6% kamatai és eddig össze- 
són 71 frt 86 krban bírói la,' már megállapított költségek 
erejéig Mezó-Laborczon alperes bolti helyiségében leetnld 
eszközlésére 1898. évi április hó 7. ex 8. napja határ
időül kitiizetik es ahhoz a venni szánd -k >zók olv megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintet' ingóságok az 18>1. 
évi LX. t.-cz. 107 és 108 tj-a értelmében készpénz fizetés inel
lett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Homonnán 1898. évi márcz. hó 19. napján.
Tömör y Antal, 
kir. bir. végrehajtó.

garnai Andor 
a „K o s“-hoz czimzett szállodája 

Sztár&y gróf kastélya átellenében 
ZbT a-g-y-Zsxí il^ály on.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42
n n W " 54.
" " n " 60.

Feszt-féle Vinnai gyöngy 1.00.
Hegyaljai szamorodni 1.50.
889-iki , , gyógybor • 2.00

Az orvos urak b. figyelmébe !

A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez- 
ségileg olcsóbbak.

Tokaji asszú gyógybor 1 liter 3.00
n ■ " . 4.00

legf. . . . 5.00
Ménesi veres asszú . 1.50
Szyrmiai régi szilvórium . 1.50

Van szerencsém a n. é. közönség szives tndomá 
sára hozni, hogy üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser, villás reggeli 

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

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

újonnan renovált vendégszobáimat.
----- Tágas istállók étt kucniazinek. ----- 36
A helybeli és vidéki közönség szives tudo

mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá
nyérok, tálak, poharak stb., melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz szükségesek, m érsekeit dijja- 
zásért kölcsön adatnak.

5430 sz.
tk. 1897

Árverési hirdetményi kivonat.
A hoinonnai kir járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Gerbócz Adám végre- 
h aj tat ónak, idb. A vük János végrehajtást szenvedő 
elleni 50 frt tőke követelés és járulékai iránti vég
rehajtási ügyében a s.-a. újhelyi kir. törvényszék 
(a hoinonnai kir. járásbíróság) területén lévő Szinna 
községben és határában fekvő a szinnai 118 számú 
telekjegyzőkönyvben A. 1—105. sorszám alattiéi 
vett 4/8 urb. telekből 1/10 részben a B. 6. sorsz. 
alatti idb. A vük János nevére irt jutalékra az ár
verést 324 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in 
gatlanok az 1898 évi ápril hó 5-ik napján 
délelőtti 9 órakor Szinna községben a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
lnnék becsárának 10°/0-At vagyis 32 frt 40 krt kész
pénzben vagy az 1881. LX. t.-cz 42 g ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881 év November 
1-én 3333 sz. a. kelt igazságiigyminiszteri rendelet 
8 tj-ában kijelölt Avadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 LX. t.-cz. 
170 S a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kelt Homonnán a kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóságnál 1898. január hó 18-án.

Kótsch, kir. albiró.
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SPIRE IGNACZ
varrógépraktára Nagy-Mihályon. I t
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A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, 
hogy varrógép-raktáramat ideiglenesen a főutezán 
levő Eichenbaum Em. órás üzletébe (Eriedman 
Simon ur üzlete átellenében) helyeztem át, ahol kitűnő 
varrógépek 5 évi jótállás mellett, részletfizetésre is 
kaphatók.

T. vevőim kényelmére a részletfizetések ugyanott 
eszköz* ilhetők.

Mindt-nm mü géprészek, u. in. olajozók, csavar- 
és valódi angol aczéltük olcsón kaphatók.

A n. é. közönség pártfogását kérve, tisztelettel
Spixe Tgxxá,cz.

is

fvJaFniorstón Jenő NaáV"Md?ál\’.
Van szerencsém a t. közönségét értesíteni, hogy úgy mint eddig, ez idén 

C. PLATZ és FIAI erfurti tekintélyes czégtől

konyhakerti-, virág- és répamagot
hozattam, továbbá ajánlok a budapesti állami vetőmagvizsgáló állomás által meg
vizsgált és plombirozott zsákokban levő arankamentes

lóhere magot, luezernát és fűmagvakat 
elismert kitűnő minőségben.
3 Kiváló tisztelettel 

jJsyCsirmorstein. Jenő.

Keil-lakk
(G-lasnr)

..................  legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. ...................
I nagy palaezk ára 1 frt 35 kr. — 1 kis palaezk ára 68 kr.

Viasz-kenőcs Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresztő szer ke- képkeretek stb. bearanyozására 
meny padló számára. 1 köcsög ára 60 kr. 1 kis palaezk 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. 2
Mindenkor kaphatók :

W GLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHALY. *W

A Mauthner-féle 
hírneves 

konyhakerti-ésVirágmagvak 
zárt és hatóságilag védett csomagokban a 

törvényesen bejegyzett 

medve-védjegygyel 
valamennyi nagyobb 

fűszer- és vaskereskedésekben 
kaphatók.

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

ttgy a mint a mellékelt rajz is mutatja. 8
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Ajánlom a

,ZER“i?eréi5páfoi?at4
melyek szolid szerkezetük es elegáns alakjuk áltál az első
rangú kerékpárok közzé tartoznak es mindenül előszeretettel 

vetetnek. 3

A gépek' nálam készletben rannak.
Kívánatra árjeg^rzélzlsel szolg'álols:.

Glück Mór, Nagy-Mihály.

<3
r————--------------

^=KiiHinlege^é(iek nyakkendőkben. $p ”““ - '■ ■-
7 C-íN •

■c ifi- Kdein Hermán : u. .

-5■< kézmii-. női- és férfi- divatáru-üzlete e.
X Nagy-Mihály. > a -• ©■ • • a-

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá- ; '7 a, '■•*-. •
sóra adni, miszerint Nagv Mihályban, fíiutezn Miskovits- ... S ;'

* ■
■íc

féle házban egy : . s ••
7S 3

■ > ■ kézmü-, női- és férfi- divatáru-üzletet . a
•

. x 7 j nyitottam.
|a g

• c :- Számos éven keresztül e téren szerzett tapasztala- •*-. -
* taim azon reményre jogosítanak, hogy a n. é. közönség ■ * '■

- e szakba vágó igényeinek minden tekintetben meg fo-
gok feh Illetni már azáltal is, mert bevásárlási forrásai- < *
inat olykép választottam meg, hogy áruczikkviinmel a 7 a■ a —'•

■ ’ n. é. közönség jóindulatát és támogatását magam részére -S—
biztosítsam.

i ■s ■; Midőn még megjegyzem, hogy legfőbb törekvésein i < £
• < •■ • oda fog irányulni, hogy pontos és lelkiismeretes kiszol- , ^a g

•i, ■ gálát által eme előlegezendő jóindulatra magamat méltónak 7 * ■■
mulassam, vagyok a n. é. közönség pártfogásáért esdve

• * ' 3 teljes tisztelettel
ifi. Kiéin Hennán. í’ $

íi-wo 1 - Lct/ji uomti bb úri cm női kezt i/ii K'. ZZZZZ 0
1 > • '...................... -........................... ...............................

1.000,000
Eg y millió

nyer h

korona
e t ő.

A 2-ik magyar kir. szab, 
osztálysorsjáték

50 000 nyereményének 
jegyzéke.

A 2-ik magy. kir. szab.

Homoki szölötelepitöknek igen fontos.

A czég 16 év óta áll
in iben ina már sok nemes és vadoncz csemetét szállít Horváth , Szlavonország, 
Bosznia, Cseh-, Morvaország. Galiczia. Bukovina, Stájerország, Alsó és Felső- 
Ausztria, valamint Szerbia, Bulgária. Románia és Németország részére. Neinesfa- 
állománya ezúttal 7<M»,000 drb; vadonczállománya 10 millió. A czég évenként 
4500—5ooO rendelőnek küld szállítmányokat. A gyümölcsfa iskola teljesen

k.n!" homoki szölötelepitöknek kincses háza 
azért, mert mint tudva van a homoktalajból kikerült fa a homokíbldben éppen 
ugv. mint az agyagos, kövecses talajban, nemkülönben a lapos és magas (he
gyes) fekvésnél mindig biztosabban ered meg és fejlődik, mint az. mely 
agyagos iszaplerakodásu vagy túlságosan kövéritett talajban állittatik elő. A 
gyümölcsfajok boldogult Bereczky Máté inezőkováesházi hírneves telepéről valók, 
ügy magasdereku. valamint törpe csemeték megrendelhetők körte, alma, 
szilva, őszi baraczk, kajszin-baraczk. cseresznye, meggy, lasponya. birs dió 
68 eperből. Az 1—2—3—4 éves, gazdag gyökerű, fíjhiteles, igen szép cs •- 
illeték darabja azok erőssége szerint 15 krtól 40 kiig. A 4—5 éves igen erős 
koronás sorfák darabja 45--5O kr. Nagybani vételnél az árak külön nu gálla 
podás tárgyát képezik. Fentirt gyümölcsfajokból táblaürités folytán 1—2—3—4 
éves selejtezett minőségű csemeték is kaphatók erősség szerint 2—5—7 —10 
15 krért, melyek gazdag gyökérzetüknéi fogva foként nagybani telepítésekhez 
olcsóságuk folytán igen ajánlatosak. Fenti minőségű csemeték vadonczai is 
bármily számban és • rősségben megrendelik tők a fentirt czégnél. A gazdag 
gyökérzetü vadonezok 1000 azok erőssége szerint 5 frt 85 krtól 19 frtig tér 
jed. Nagyobb vételnél 5—10 15°0 engedmény. — Levél czim : 6

UNGHVÁRY LÁSZLÓ gyümölcsfa-iskolája Czegléden.
Tessék árjeg-^zélzet Icérxxil

A játékterv 9 szerint a leg
nagyobb nyeremény 

1000,000. rnn!1Egy milliók 0 r 0 n a’
A nyeremények következőleg 

beosztva
Korona:

600000 
400000 
200000 
100000 
90000 
80000 
70000 
60000 
40000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
500 
300 

170. 130, 
40 korona.

vannak 
Nyeremények:

1
1
1
2
1
1
1
2
1
5
1
7
3

31
67

3
432
763

1238
90

4735Ü

a

r*
•n

n 
n

’’ 200, 
100, 80.

50000 &" 13.160,000 &
melyek 6 osztályban kisorsoltatnak.

m so^ol.í-i |in>jrr; mm szerint egy millió 
koronát, tehát hatalm a Összegű kész 
pénzt nyer a legnagyobb nyeremény a 
játékterv 9 szerint ; ennélfogva ezen 
osztálysorsjáték nagyon előnyös nyerési 
esélyeket, nyújt ; és pedig

100.000 50.000
eredeti sorsjegy pénznyereményt.

A sorsjegyek felének nyernie kell. Az 
összes 50.000 nyeremény a mellette álló 
jegyzékben fel vannak sorolva és a kor
mány ellenőrzése mellett hat egymásután 
következő rövid időközben kisorsoltálik. 
midőn is a nyert összeg a szerencsés 
nyerőnek kifizettetik.

Eredeti sorsjegyeket a következő ere
deti áron adunk el :
Eyrnz eredeti sorsjegy 6 frt kr.
Fél W r, 3 , - n
Keyyrd B „ 1 r 50 n
Xyolczad „ „ o „ 75 „

Az összegnek postautalványon való 
vétele után azonnal megküldjük a rendes 
eredeti sorsjegyet az első huzásbani ér- 
▼ényiiyel. Kívánatra utánvéttel is küld
jük a sorsjegyeket.

Minden sorsjegyküldeményhez az ere
deti huzási programmot is megküldjük és 
minden búzás után vevőink azonnal meg
kapják az eredeti huzási lajstromot.

Gyakran ezreseket koczkáztatnak me
rész vállalatokba, a midőn a kilátásba 
helyezett nyeremény nagyon kérdéses. 
Ennélfogva koczkáztassunk egy sorsjegy 
vetelevel aránylag oly csekély összeget, 
a mely által hirtelen nagy tőkét nyer
hetünk.

Sorsjegykészletünk nagyon csekély és 
gyorsan elfogyhat, tehát ajánljuk, hogy 
a rendel meny nyel ne késsünk és kérjük 
azokat, lehetőleg azonnal, azonban min
denesetre 

legkésőbb f. év márczius 30-ig 
hozzánk beküldeni. 2

Fehér Lajos és Társa
a m. k. szab, osztalysorsjáték föelárusitói

BUDAPEST, 
Gizella-tér 5. szám.

Nyomatott Laudesman B. könyvnyomdájában.


