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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utóxa 220 axám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen levelek nem fojrxdtatnak el.

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

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

Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Tisztelettel kérjük mindazon olvasóin
kat, kiknek előfizetése márczius hó végé
vel lejárt, hogy azt minél előbb megújítani 
szíveskedjenek. — Hátralékos előfizetőin
ket pedig hátralékaik kifizetésére kérjük.

Szomorú állapotok.
Az utóbbi időben rendkívül felszaporo

dott Magyarországon az elmebetegek száma. 
A lipótmezei és az angyalföldi országos el
megyógyintézetek, melyeknek pedig óriási 
helyiségei vannak, jelenleg zsúfolva állnak 
betegekkel s az intézetek igazgatóságai a 
betegfölvételt nagyon megszigorítják.

Meggyőz ez bennünket arról, hogy az 
elmebetegek szaporodása nálunk is anynyit 
jelent, hogy a népségben az idegrendszer 
konstitutiója nagyjában bizonyos változáson 
ment keresztül.

Az elmebetegeknek rendszeres megszám
lálása a statisztika terén egészen uj, alig 
terjed tizenöt esztendőre, de itt nem rideg szá
mok felsorolása az érdekes, hanem különösen 
az az összehasonlítás, melyet az elmebeteg
ségek tekintetében az egyes népek egybe
vetése által nyerhetni. Tudományos kutatások 
mutatják ki, hogy a vad népeknél őrülteket 
alig ismernek, mig a félig müveit népeknél 
már akadnak elmebetegek.

Chinában, 300 millió lakossága mellett, 
nincsen elmegyógyintézet, s ama néhány 
őrült, a ki van, azt a rendes kórházakban 
tartják. Shaugiában évenkint 22,000 beteget 
kezelnek átlagosan a kórházakban s ezek 
közt, csak 11 elmebeteg van. Angliában hat 
évvel azelőtt 91,000 harmincz év alatt tehát 
megháromszorosodott ott az elmebeteg száma, 
Francziaország elmegyógyintézetei 1830-ban

TAR C Z A.
Az unalom.

Irta: Balogh Géxa.
„Descartes est le plus heureux (le tous les 

hommes et sa condition me semble digne d'envie". 
E szavakat mondotta egy fiatal 19 éves királynő, 
midőn meghatotta, hogy egy tudós ember 20 évig 
egyedül élt a magányban.

Vájjon mi irigylésre méltót találhat egy fia
tal nő sgy agg, összetört, megfakult tudós embe* 
ren ? Miért irigyelte a fiatal svéd királynő egy
magába zárkózott vén, foliánsok között bujkáló tu
dós magányát ?

Milyen furcsának találjuk mi, a mai kor gyer
mekei, midőn egy fiatal nő — a ki hozzá még 
királynő is — fenti kijelentését olvassuk. Ma, mi
dőn annyi frivol és pikáns dolog figyelmünket le
bilincseli, szórakoztat és mulattat, izgatja idegeinket.

Hát a nagyok és gazdagok is irigyelhetik a 
csendet és a magányt? Hát még azok is irigyel
hetik a csendes magányban és nyugalomban élő 
embert, a kiknek szórakoztatására és mulattatá- 
sára rang, vagyon és a szolgák nagy serege áll 
rendelkezésükre? Hát a gazdagság, vagyon, a fény 
és rang nem tudnak igazi boldog órákat szerezni ?

A fiatal svéd királynő ientidézett szavai meg
adják rá a feleletet.

Az ember boldogságának két hatalmas ellen
sége van: a fájdalom és az unalom. És a mint 
az egyiktől szabadulni akarunk, beleesünk a má- 

10,000, 1850-ben már 36,000, 1889-ben 
már 66,000 elmebeteget kezeltek. 1889-ben 
esett Németországban egy millió lakosra 6900, 
Franeziaországban 2400 Svédországban 400 
elmebeteg; az északamerikai Egyesült- Álla
mokban 290 emberre esik egy őrült.

Ha már most azon viszonyokat akarnék 
földeríteni, a melyek megadják magyarázatát 
az elmebetegségek szaporodásának, tanácsos
nak véljük, ha minden lélektani deduk- 
ezióktó] tartózkodunk. A modern társadalmat, 
a modern embert uraló eszmék kritikája az 
erkölcsi érték és a politika és vallási állás
pont tekintetéből, nagyon elágazó nézeteket 
vonna maga után. Mindennekelőtt szüksé
ges, hogy az e téren szándékolt kutatás 
alkalmával a czivilizáczió tényezőire szorít
kozzunk.

A gyári nagyipar rohamos fejlődése, a 
foldmivelés és közműveltség hanyatlása, a 
lakosság növekedése ipari központokban s 
a nagy városok folytonos terjedése, szemben 
a kis városok s az ország részeiben található 
lakosság stagnácziójával, lényeges vonása a 
czivilizácziónak. A nagy városokban halmo
zódik össze az országok legkülönfélébb ele
meiből álló társadalom, itt küzdik a létérti 
harezot a legélénkebben, a legválogatottabb 
fegyverekkel, itt harezoinak az érdekek, itt 
törnek egymásra a vállalkozók, itt forog- 
mozog a pénz s adja meg rugóját a kon- 
kurrencziának: azt mondhatjuk: itt tűz van, 
s lúd tűz van, ott füst is bőven található. 
A lelki- és testimunka tulfeszitése meggyön- 
giti az embereket, megtámadja az idegrend
szert és az agyvelőt. Már pedig pathológiai 
törvény, hogy az a szerv, a mely tulfeszit- 
tetik, legtöbbször betegszik meg. Nem csoda 
tehát, hogy a jelenlegi társadalomban a lel
kitevékenység szerve leginkább gyöngül.

síknak karjaiba s igy egész életünk nem egyébb, 
mint e két veszedelmes ellenség közötti oszcilláczió.

Ez oszezilácziónak pedig objektív és subjek- 
tiv okai vannak. Külsőleg ugyanis a nyomor és 
sziikölködés fájdalmat szülnek, ellenben a gazdagság 
és duskálkodás unalmat létesítenek. Innen szárma
zik azután az alsó néposztályoknál folytonos küzde
lem a nyomor és a gazdagoknál tartós és állandó 
harcz az unalom ellen.

A szellemi tompultság érzéketlenséget szül, 
és ennek folytán nem idéz elő nagy fájdalmat. 
De annál nagyobb belső ürességet teremt, a mely 
üresség forrása az unalomnak.

A belsó ürességből származik azután a tár 
saság, szórakozás és mulatozás utáni vágy, a mi 
sok embert a nyomorba taszít.

E nyomor ellen hatalmas védelmet nyújt a 
belső gazdagság, a szellem gazdagsága. A müveit 
és tudományos ember, kinek tág gondolat köre van, 
ki gondolkozik, teremt és kombinál, a ki szelle
mét folyton foglalkoztatja, a szellem fegyverével 
hatalmasan tud védekezni a fájdalom és unalom 
ellen.

E szerint mindenki annyival áll közelebb az 
élet szenvedéseinek forrásához, a mennyivel távo
labb van a belső gazdagságtól.

így nem csoda, ha a tudós ember, a ki ele
get és sokat képes gondolataival foglalkozni és 
szórakozni, csak a csendes és nyugodt életet ked
veli és csak azok társaságát keresi, a kik vissza
vonultan, majdnem a magányban élnek. Azért 
mondja Schopenhauer: ha a társaság minősége an
nak mennyisége által pótolható lenne, akkor talán

A modern iskola és nevelés kezdi meg 
az akna-munkát. A politika is nyilvános és 
népszerű ténykedéssé lett, pártok küzdenek 
egymással külömböző jelszavak mellett, a 
modern hitelgazdaság napról-napra vonzóbb 
erőt fejt ki, az emberek nyernek és vesz
tenek. E század elején csak néhány pénz
mágnás és spekuláns látta el az üzletet, ma 
már százezren várják naponkint az árfolyam 
jegyzését. S ez mind hatással van az érzé
kekre. Az életszükségletek úgynevezett meg- 
finomodása megteremte a luxus uralmát. A 
közlekedési eszközök rohamos fejlődése, az 
emberek közlekedésének sűrűsége újabb és 
ujjabb fejlődési tényező kutforrásáva lett. A 
szalonokban különböző hivatásu emberek ta
lálkoznak egymással katonatisztek és művé
szek, tisztviselők s a tudomány emberi, jo
gászok és theologusok, sertéskereskedők és 
bankárok, a társalgás folyton változik, gyors 
röptében mindenféle tárgyakat érint, a mint 
épen a napi események magukkal hozzák s 
a ki nem akar műveletlennek tekintetni, an
nak részt kell venni a társaságban, tudnia 
kell mindenből bizonyos adagot, irodalomról, 
színházról, zenéről művészetről, villamosság
ról, Oroszország katonai műveleteiről, a né
met választásokról, a Balkán államok fejlő
déséről, stb.

S az a sok minden átfutja az emberi 
agyvelőt rövid pillanatok alatt, különböző 
árnyalatokba. Mindéhez társul szegődnek még 
az úgynevezett nervinák, vagyis az idegre 
ható élvezeti szerek. Kávé és thea — már 
mindenütt otthonos s már már megfeledke
zünk arról, hogy ezek nem tápszerek, hanem 
izgató élvezeti czikkek. Azután jön a dohány 
s a szeszesital mindenféle kiadásban; végül 
a morfium. Mindebből csak azt a következ
tetést kell vonnunk, hogy a modern czivi- 

érdemes volna a zajos világban élni. Sajnos azon
ban, száz bolond egy garmadában még nem ad 
egy okos embert.

És tényleg, midőn az émber egyedül van és 
saját magára van hagyatva, akkor nyög a tudat
lan, még ha selyemben és bíborban is hever, sze
gény individualitásának nagy terhe alatt, mig lel
kileg gazdag még a legsivárabb környezetben sem 
unatkozik, mert gondolatai éltetik és mulattatják. 
És hogy miért van a szegény lelkű annyira az 
unalomnak kitéve, annak nagyon egyszerű a ma
gyarázata. Egész lelkülete médiuma a motívumok
nak az akarat számára. Nincsenek meg e motí
vumok, pihen az akarat, nyugszik az agy • igy 
beáll az összes erők borzalmas stegnácziója: az 
unalom.

Hanem korunk e bajon is tudott segíteni. 
Az erők nem pihenhetnek. A természettől adott 
rendeltetésük az, hogy folyton munkát végezzenek. 
S igy a társadalom talált munkát ama erők szá
mára, a melyeket a szellem foglalkoztatni nem ké
pes. Táncz, zene, lovaglás, lumpolás, vadászat, bir
kózás, s a sport számos fajai azért vannak itt, 
hogy munkát adjanak azoknak, a kik az unalom 
borzadályaitól felnek. Mert az evés, ivás és alvás 
még nem elegendők arra, hogy összes idejüket 
foglalkoztassák. Kellet tehát valami olyanról is gon
doskodni, a mi a többi időt is igénybe vegye. 
Ki gondol akkor a magányra, midőn fiatal és erős I 
Ki göndol akkor az ész és a szív kiművelésére, 
midőn annyi élvezet és mulatság kínálkozik 1

Az idő pedig halad, az évok gyorsan elröp
pennek. Az erő is lassan lassan fogy, s egyszerre 
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liiáezió oly tényezőket rejt magában, melyek 
az elmebetegségek szaporodását vonják ma
guk után, a mely tényezők hatása abban 
rejlik, hogy az agyvelő munkálkodását meg
feszítik s igy az ellentálló képességet gyön
gítik. Mindez pedig arról győz meg bennün
ket, hogy a mag\ ar népben az idegrendszer 
konstitueziója bizonyos változáson ment ke
resztül, a mely változás ime az elmebeteg
ségek szaporodását hozta magával.

A kibontakozás útja.
(Védegylet.)

Az elrettenés kínos érzése lepett meg mind
nyájukat, midőn váratlanul a alig száinbavehető 
előzmények nélkül, futó tüzként terjedt az ország 
bán a nép forrongása. A nemzetközi szocziálizinust 
rántották elő bűnbakul, pedig a baj gyökere sok 
kai mélyebben keresendő. Hiszen a szivünk szorul 
el, ha végig nézve szép Magyarországon, látjuk a 
nép sanyarú helyzetét s enyhítés nélkül maradó 
nyomorát.

Nézzünk csak végig az Alföld rónaságán, a 
Dunántúl termékeny földjén, vagy a Felföld kopár 
hegyei közt élő testvéreinken, a földet mivelő né 
pen. vájjon elégedettnek látjuk-e? Oh, nem. Min 
denünnen csak a baj és panasz sóhajtása hangzik 
felénk s nincs sehol egy vigasztaló hely, mely az 
elégedettség képét mutatná.

Mit nekünk az az unalomig hajtott szép vi 
rágós beszéd, melylyel nagyhatalmi állásunk » s az 
európai müveit nemzetek közé való emelkedésünk 
kiváló fontossága mellett kardoskodnak

Ezek legföljebb arra alkalmasak, hogy még 
rikítóbbá váljék a kép. melyet jelenleg hazánk 
népének sanyarú helyzete nyújt: éppen olyan, 
mintha vihar és földrengés dúlta vidékre, melyet 
eltakart az éjszaka áldó sötétje, fölvirrad a hajnal, 
s mi megdöbbenve látjuk előliünk tárulni a pusz
tulás teljes nagyságát.

Mi tette Angol-, Franczia és Németországot 
oly nagygyá, ha nem népeinek helyzetükkel való 
megelégedése? Jelenüket kielégítőnek találják, jö
vőjüket pedig reményteljesnek és mindenképen 
biztosítottnak látják, s csak természetes, hogy 
ilyenformán honpolgári kötelmeiknek önmagoktól 
igyekeznek eleget tenni. Ez az tehát, mely minden 
nemzetet nagvgyá és hatalmassá tehet.

Valóban fájdalommal és csodálkozással láttuk, 
hogy nálunk maga a társadalom se törődik a nép 
ügye bajával, teljesen a maga sorsára hagyja s 
lelkiismeretlen egykedvűséggel nézi, mint pusztul 
a magyar faj fentartója, a nemzeti és hazafias esz
méknek minden időben hü ápolója : az istenadta nép.

Valljuk be az igazat, eddig nemcsak a társa
dalomnak. hanem az egész nemzetnek is mostoha 
gyermeke volt a nép. Életmódjukkal, helyzetükkel, 
kiképeztetésükkel nem törődött senki s igy aztán 
nem is csoda, ha az első csábitó szóra az izgatok 
mellé állottak.

csak azt vesszük észre, hogy vágyaink és szenve 
délyeink múlni kezdenek.

Itt van az ősz. Nem izgat a szerelem, nem 
kell pajkos vidámság, nem érdeklődünk a társa 
dalom számos bajai iránt, valami csendes nyugodt 
bel ven szeretnök kifáradt csontjainkat letenni. Régi 
ösmerőseinket. jó barátainkat, kedves rokonainkat 
is elragadja elölünk a halál. Mi maradt meg szá 
inunkra akkor? A magány és bonne mi egyedül 
él hagyatva.

Mily szomorú és zord élet következik azután. 
A jelen sivársága minden helyen, minden perez- 
ben a múlt szép emlékeit eleveníti meg, s a ki 
egynéhány év előtt még hosszú jövő előtt állott, 
most oly rövidnek tartja a múltat.

Mert az ifjú előtt hosszú a jövő, az agg után 
pedig rövid a múlt.

Aki tehát egész életében a személyes jólét 
kicsinyes érdekeivel volt elfoglalva, s csak élve
zetet és örömeket hajhászott, mihelyt ezeknek vé
ge van. s nincs mi idegeit izgassa, az unalom rét 
tenetea karjainak hatalmába keríti s élete utolsó 
órái szomorú vegetálás.

A ki pedig életén sokat fáradozott, hogy 
szellemét kiművelje, kedélyét és szivét nemesítse4 
a mint elérkezik ama időpont, hogy magára van 
hagyatva, a legnemesebb élvezeteknek forrását viszi 
magával magányába. Mert gyönyört okoznak neki 
a természet alkotásai, az emberiség munkál kodá 
sónak és tevékenységének nyugodt szemlélete, a 
költők művészek és államférfiak nagy muukái, 
mintha minden csak az ö számára volna teremtve, 
hogy egyedül ö élvezze mindezt.

Az ő számára éltek ők, a nagyok és hallba 
lattanok, hogy neki gyönyört és élvezetet nyújtsanak.

| Bizony ez már nagyobb baj, de meg mindig
I hátra van a fekete leves, s ez ta án a

sebb. A mikor már ott fekszik kicsi szobájában a 
haldokló beteg, s ágya körül látja összegyűlni si
ránkozó házanépét, micsoda keserves kint okozhat 
neki az a tudat, hogy az ó halála kettős csap, s a 
hátramaradottakra. Támasz és föntarto ne kul ma 
rád a család, s mi több a mi kevés talán meg 
akad a háznál, az azután épen, hogy temetésié < cg.

Szomorú dolgok ezek, melyek pedig megb 
lelnek a tényleges valóságnak. Külországok, me
lyeknek társadalma gondolkodással és szeretettel 
övezi körül a nemzet legféltettebb kincsét : a ne 
pet, már régen gondoskodott olyan intézmény ékről, 
melyek minden haszonlesést félretéve, csupán a 
nép jóvoltát tartja szem előtt s gondoskodik nem 
csak betegségében róla, hanem öregségére gyámo 
lukká szegődnek és biztosítják tisztességes megél
hetését.

Végre megmozdult a nagy magyar társadalom 
is .' A lezajlott mozgalmak iszonyatossági mélj 
bepillantást engedtek abba a rettenetes örvénybe, 
mely már már elnyeléssel fenyegeti a magyar népet.

Önzetlen és lelkes emberek, a népnek igaz 
barátai, éjt napot egybeejtve dolgoztak hónapokon 
keresztül egy hatalmas terven, egy intézménynek 
a megalkotásán, mely behálózná az egész országot, 
s végre rendezné a mai szomorú állapotokat. Mennyi 
munka, mennyi nemes áldozatkészség és ernyődet- 
len kitartás kellett ahhoz, mig végre a nép elé áll
hatták, s mint a kik tudják, hogy mily nagy jót 
cselekednek, az önérzet büszkeségével állanak a 
küzdőtérre, s mondják lelkesedéstől áthatott hangon : 

.íme nép. megalkottuk részedre az országos 
alapra fektetett Védegyletet, a mely istápol téged 
akkor, ha beteg vagy ; — ha tél idején kisebb 
pénzkölcsönre van szükséged ; — ha az örök nyu
galomra térsz, utódaid feje alul a párnát nem en 
gedi kihúzni, kunyhódat elárverezni, hanem segíti 
a hátramaradottaidat; — neveli és továbbképezi 
a fiatalembert, gyáinolitja a férfit, és segélyezi az
öreget. “

A Védegylet megalakotóinak ezt a felhívását 
azonban ne csak nép, hanem hallják meg azok 
vezetői is.

És itt különösen a tanítók figyelmét kívánjuk 
erre a nagyfontousdgu intézményre felhívni.

Olyan a Védegylet szervezete, hogy minden 
városban minden községben megalakíthatok az 
élőhelyek, melyek keretében nemcsak a földmivelő 
és iparos munkások, hanem általában a szegényebb 
néposztály is egy hazafias egyesületbe vonhatók 
össze. Ezekből kell azután a munkások vezetésé
nek kiindulni, mely, pedig annál könnyebb, mivel 
az egylet nemcsak munkásbiztositással, szükség- 
kölcsönnel és b. tegsegélyezéssel, hanem egyúttal 
munkásképzéssel is foglalkozik.

Az ilyen élőhelyek részére szinte természetes 
vezetőkul kínálkoznak a tanítók esetleg a köror
vosok is, a kik leginkább és legközvetlenebbül 
érintkeznek a néppel, s igy ismerik annak minden 
ügye baját. Működésük természetesen dijaztatnék, 
a mi, — ismerve viszonyaikat, — nagyban hoz
zájárulhatna anyagi helyzetük megjavításához.

Midőn tehát üdvözöljük a „Védegylet44 et, új
ból felhívjuk társadalmunk s különösen tanítóink 
és körovosaink figyelmét annak nemes czéljaira, 
megjegyezvén, hogy az egyesület igazgatósága 
(cziin: Védegylet igazgatósága Budapesten) bárki 
nek is szívesen ad további felvilágosításokat.

Vegyes hírek.
— Olvasóinkhoz, Tekintettel az április 

hó 10—11-iki húsvéti ünnepekre, lapunk jövő 
száma, kivételesen, az ünnep első napján fog 
megjelenni.

— Gábor. Nagy és előkelő társaság gyűlt 
össze Málczán f. hó 24 én Stépán Gábor vendég
szerető házánál névnapja alkalmából. Számos si
került felköszöntőt mondtak a vidék legnépszerűbb 
és legkedvesebb Gáborjára és a Stépán család 
szeretetrvméltósága és híres vendégszeretete ott 
inarasztotta a társaságot egész másnapig.

— Az iskolal ünnepély. Nagyban foly
nak az előkészületek a f. évi április hó 16-án dél
után tartandó iskolai ünnepélyre. A tantestület 
minden lehetőt elkövet arra nézve, hogy az ünne
pély teljesen méltó legyen a nagy nap emlékéhez. 
Miután — tudtunkkal — e czélra külön meghívók 
nem bocsájtatnak ki, ezúton hozzuk köztudomásra, 
hogy az ünnepélyen mindenki megjelenhet.

— Főszolgabírói intézkedés. Járásunk 
főszolgabírója: Filzesséry Tamás f. hó 25-ére be
rendelte az összes körjegyzőket és utasította őket 
arra, hogy éber figyelemmel kisérjék a községeket, 
nehogy lelketlen izgatok felbujtsák a mi békés 
lakosságunkat és zavarokat idézzenek elő.

Vigyázatlanság, Majdnem életével fi
zette im g egy suhancz vigyázatlanságát f. hó 30 áll 
délután a járásbíróság előtt. Elbámult és lebukott 

a szekérről, a lovak rátapostak és a szekér ke
resztül ment rajta, de szerencsére csak künynyebb 
sérüléseket szenvedett.

— porczellángyár Ungmegyében, 
Pap János szakiskolai igazgatónak a Magyar Ipar
ban „Magyar porczeUán* czim alatt közzétett, vár 
megyéimnek a porczellán-gyártásra kedvező geoló
giai viszonyait ismertető közleményét több külföldi 
kerámiái szaklap átvette és egész terjedelmében 
közölte. A czikk méltó feltűnést keltett a külföldi 
szakkörökben, úgy, hogy azóta többen érdeklődtek 
már vármegyénk kaolin-fajai iránt. A legnagyobb 
érdeklődést tanusitá azonban a es. kir. szab. Wil- 
helmsburgi (Szt. l’ölten melletti) kőedénygyár, 
melynek vezetősége kijelenti, hogy a fennálló ked
vező situatió mellett hajlandó Ungmegyében egy 
nagyszabású porozollángyárat létesíteni, ha ré
szére kellő erkölcsi támogatás biztosítva lesz s 
egyúttal az iránt kereste meg a szakiskola igaz
gatóját, hogy ezen támogatás elnyerése és a gyár 
létesítése ügyében a szükséges tudakozódásukat 
tegye meg. A mint értesülünk, Pap János igazgató 
ez ügyben azonnal megkereste Matlekovits Sándor 
dr. v. b. tanácsost, az uj iparágak meghonosítása 
érdekében az orsz. iparegyesület kebeléből megin
dított nevezetes mozgalom megteremtőjét, kérve öl, 
hogy ezen, úgy hazánk, mint Unginegye közgáz 
dasága érdekében nevezetes, külföldi tőke és szak 
körök érdeklődését • gy Ungmegvéb n (Dubrini- 
cson) építendő porczellángyár létesítése iránt meg
nyerni és biztosítani szíveskedjék.

— Nagy tűz. Óriási tűzvész pusztított szóm 
haton éjjel a közeli Ubrezs községében. Ismeret
len okból kigyuladt egy csűr és arról 50 épület tel
jesen leégett; leégtek ezenkívül a templomok és a ha
rangok elolvadtak. Irtóztató nyomort idézett elő a 
tűz, mert számos lakosnak a szószoros értelmében 
mindene odaégett. Mint szemtanuk állítják, Tahy 
Béla körjegyző emberfölötti munkát végzett és neki 
köszönhető, hogy az egész falu teljesen le nem 
égett. Könyöradományok gyűjtése iránt már tör 
téntek intézkedések. Lapunk is elfogad az ubro- 
zsiek részére bármily csekély adományt és rendel 
tetési helyére juttatja.

— liékekötés. A helybeli kereskedelmi és 
hitelbank igazgatósága összeveszett, kibuktatások 
történtek, uj bank alapítása própáltatott, stb., stb., 
stb., stb., stb. — és most kibékültek egymással, 
minek folytán nem lesz meg az uj bank sem. 
Erről az operette-szerü dologról sokat tudnánk 
írni, de nem tesszük, alkosson ki-ki magának vé
leményt felőle.

— A dohányárusok vasárnapi mun
kaszünete. Az évek óta óhajtott munkaszünetet 
a dohányárusoknak azért nem adhatták meg eddig, 
mert a pénzügyiministerium azt hitte, hogy ez ál
tal a forgalom csökkeni fog. Ausztriában azonban 
fényesen bebizonyult, hogy amióta ott a munka
szünetet behozták, tehát körülbelül egy éve, a for
galom l1/, millió frttal növekedett. Ebből kifolyó
lag a magyarországi dohányárusok között mozgalom 
indult meg, hogy a pénzügyminist' rnél ez iránt 
kérvényt nyújtanak be. E czélból a dohányárusok 
gyűlést fognak tartani, a melyen minden trafikus 
részt vehet. Bizony, nagyon itt az ideje, hogy e 
mozgalom megindulják.

— Vásár áthelyezések. A kereskedelem
ügyi miniszter megengedte, hogy Szobráncz köi- 
ségben a f. évi julius 6 ára és szeptember 14-ére 
eső országos vásárok ez évben kivételesen f. évi 
junius 27-én és szeptember 21 én tartassank meg.

— A málczai fürdő". Tudósítónk írja, 
hogy a málczai gyógyfürdőnél már serényen foly
nak a munkálatok, hogy a fürdő kellő időben 
megnyitható legyen. Ismét újabb építkezések esz
közöltettek és most már lakás tekintetében is tel
jesen kielégíthetők az igények A megnyitás határ
idejét annak idején közölni fogjuk.

Iskolaépítés. Végre valahára lesz már 
az abaraiaknak is teljesen megfelelő iskolájuk és 
nem lesz kénytelen a tanító a 120—150 gyerme 
kel egy szűk helyiségbe tanítani. Az uj iskola 
4 .MNMl írtba kerül és a folyó év őszén lesz ké
szen. Bizony sok község vehetné példát Abarától 
es ha bár áldozatok árán is, törekedni kellene 
arra, hogy a siralmas állapotok megszűnjenek.

VJ herezeg. Mint a fővárosi lapok Ír
ják. gróf JudruMy Géza legközelebb megkapja a 
herczegi czimet.



1898. márczius 31. Felső-Zemplén. 3

— I»kola-»eyélyexé». A vallás és közok 
tatásligyi miniszter az ubrezti róni, katli. elemi is
kolánál a tanítói fizetésnek 40<> Írtra való kivgé- 
szitésere az 1897/8. tanévtől kezdve, 2 egymsután 
következő tanévre tanévenkint 1 Ili írt államsegélyt 
engedélyezett.

— Eljegyzés. í.afflei- Noa helybeli keres 
kedő szép leányát Terézt eljegyezte Grozz Miksa 
I ugvárról.

— Kérelem a néptanító urakhoz. Tud 
valevő, hogy még néhány évtizeddel ezelőtt a 
müveit népek gyógyfüszükségletét Magyarország 
fedezte. De miután a gyógyfüszedés a szegényebb 
néposztályok érdekében más államokban is meg- 
honosíttatott és ugyanott nagyobb gond fordittatott 
a szárítás és kezelés okszerű végrehajtására, gyógy 
füveink — habár természetes tulajdonságuknál 
fogva ina is elsőrendiieknek ismertetnek el — a 
gondatlan kezelés következtében, esak nyomott árak 
mellett értékesíthetők. Nehezíti az értékesítést az 
a körülmény is, hogy a szedésben is csak ötlet- 
szerüleg járnak el, úgy hogy az egyik ezikkből 
túlságos készletek dobatnak piaczra, miglen a má
sikból majdnem semmi sem kerül a forgalomba 
és a mezőn értékesitlenül elvesz. Abból a szem* 
bontból indulván ki, hogy a falusi iskolás gyer
mekek anyagi helyzete nem megvetendő módon 
javítható azáltal, nogy a szabad idejüket gyógy - 
füvek szedésével és okszerű kezelésével töltik s a 
tanító felügyelete mellett gondozzák mindaddig, 
inig az áru nem értékesíthető, azzal a kérelem
mel fordulunk a tanító urakhoz és a vidéki mü
veit közönséghez, hogy a szegényebb sorsú szülők 
gyermekeit ez ügynek megnyerni s a gyógy fiisze- 
dést mar az idén foganatba vétetni szíveskedjenek. 
Hogy azonban e munka lervszerüleg foganatosi- 
tassék, fölkérjük a tanító urakat, hogy velünk az 
ott termő gyógyfüveik neveit levelező lapon kö
zölni szíveskedjenek. Erre az illető szakemberek 
közreműködésével részletes utasítással fogjuk a ta
nító urakat ellátni a gyógyfüvek fajtáinak mikénti 
szedésére és szárítására nézve és teljesen ingyene
sen fogjuk az értékesítést a budapesti nagy keres 
kedőknél közvetíteni. — Jelenleg kereskedelmi 
csikket képez Magyarországon a bozóka , bodza- 
és benge bogyó, a szarkaláb, szegfű búzavirág, 
mályva, pipacs, ökörfarkkóró, bodza és hársfa vi 
rága, a diófa levele és a zöld dióhaj, a csipke bo
gyója és magva, a makk, a baraczkmag, a ktiko- 
ricza selyme (haja) a cseresznye szára, az Üröm, 
ezerjófü, majorána, kerek mályva, pemetefű, csalán, 
vidra eleke (trifolii fibri és zsálya levele (füve), a 
fehér mályva és nadragulya füve és gyökere, a 
bürök, beléndek és maszlag levele és magva, bá
rány pirosító, a lapu, a kornisfü (gentiana, béka 
bogyó-lakta (r. hellebori, Niesewurz) gyökere, az 
alant gyökér, szappan gyökér, macska gyökér (r. 
valerimae) és édes-gyökér, továbbá az anyarozs, 
a kömény, édes kömény (olasz kapor), a len sár- 
gadinye, kapcsos-korpafü és mustár magja. Hon 
leányi üdvözlettel: Budapesten. VI., Szondy-ulcza 
96/b. Az önkéntes ápoló, gyámolitó és oktató nő
vérek.

— Ax Idei fönoroxán eredménye: a 
kaposi járásból 118, az ungvári járásból 79, a 
bereznaiból 103, a szobráncziból 61, Ungvár vá 
rosból 24 ujoncz Ltt besorozva.

— Egy népien vállalat, A szoczialis moz
galmak tárgyalása közben még parlamenti körök 
is hangsúlyozták a népes iratok szükségességét. 
Erdélyi Gyula magyaros zainatu stílusa révén gyor
san hírre vergődött és a népet jól ismerő iró „A 
Magyar* czimen szórakoztató havi újságot szer
kesztett, melyben a jó magyar gondolkodást, szo
kásokat, jellemet és kedélyt erősíti. A havonkint 
megjelenő illustrált újság előfizetési ára 1 írt 20 
kr. Földbirtokosok, bérlők, gyárosoknak jó alkalom, 
hogy azt alkalmazottaik cselédjeik számára meg
rendeljék. Kiadóhivatal Budapest I. Városmajor ut- 
cza 28, honnan kívánatra mutatványt küldenek.

— Meg sx Unt lap, A Munkácson megje 
lent „Beregi Ellenőr" ez. lap szellemi támogatás 
hiánya miatt megszűnt. Egyan mit szóljunk mi a 
szel huni támogatásról ?

— Országos vásár. Városunkban héttőn 
országos vásár lesz.

-- Megjelent >-ó7ó' helyen metszési v/.. 
alntt hazánk különféle vidékeire alkalmas szőlő 
metszési módokat tárgyaló segédkönyv, irta J/uurer 
János, ösmert hírnevű borász. A könyv az általá

nos tudnivalókon és a szőlőmetszés mestersége 
cziuiü részleteken kívül a következő metszési mó
dokat írja le és rajzban is bemutatja: 1. Kopasz 
metszés. 3. Bakmvtszés. I Hosszú csapmetszés.

Maurer félő változó csap. 6. Tőkefejes félkari 
kás művidet. 7. Rajnai művidet. 8. Ménesi karikás 
művelet 9. Maurer javított karikás czombmüvolete. 
10. Fekete féle karikás művelet. 11. Maurer-féle 
lugas. 12. A redély. Végül következik még a 
De zeimeris tele elmélet rövid ismertetése és a 
szerző végszava. E könyv a gyakorlatból van 
merítve és a inai tudomány alapján könnyű ma 
gyarságga! nép> .< riien van írva, úgy hogy tanítá
sai a gyakorlatban könnyen lesznek érvényesíthe
tők. Melegen ajánljuk e kis müvet tiszteit olva
sóinknak, tudva, hogy a szőlő helyesen metszve 
nagyobb termést biztosit számunkra. Ezért ezt a 
könyvet minden szőlőbirtokosnak, viin zeller és 
metszőnek ösmernie kell. Az ára 1 forint s a 
pénz tdől.-ges megküldése után szerző Maurer János 
(Kassa, Maurer udvar bérmentve küldi azt. Üt 
könyv megrendelésénél hatot küld.

— Ax uj sxövetkexeti törvény. Erdélyi 
Sándor igazságügyminiszter már legközelebb az 
öszkormány nevében törvényjavaslatot fog benyúj
tani a hitelszövetkezetek szervezéséről. A kor
mány javaslata arra van hivatva, hogy a kis em
berek hitelét és pedig úgy a kis gazdákét, mint a 
kisiparosokét uj alapon szabályozza és arról gon
doskodjék, hogy az aránylag olcsó és könnyű hitel 
a megfelelő csatornák tervszerüleg felépítendő há
lózata által azokhoz jusson, a kik arra igazán rá
szorulnák. A tervezet, mely a javaslatnak alapul 
szolgál, sokban hasonlít Németországban és Fran- 
cziaországban letezö szervezetekhez, de sok tekin
tetben viszont a különleges magyar viszonyokhoz 
van alkalmazva. Budapesten az állam közvetlen 
közreműködésével egy központi hitelszövetkezetet 
fog alapittatni. Ennek az éléu áll majd egy kor
mányzó, a kit a minisztérium előterjesztésére a 
király nevez ki és egy 12 tagból álló igazgató
ság, melybe a bénzügyi . kereskedelmi-, és föld 
mivelésügyi miniszter egy-egy tagot fog kiküldeni 
mig a tagokat a szövetkezet tagjai és hitelrészesei 
szabadon választják. Ez a központi intézet jogo 
sitva lesz 4 százalékkal kamatozó egységes kötvé
nyeket kibocsátani, melyeknek bélyegilleték és 
adómentesség biztosittatik. Az állan egy millió ko
ronával tag gyanánt lép a szövetkezetbe és ezen
felül egy másik millió koronát kamat nélkül bo
csát a szövetkezet rendelkezésére a végből, hogy 
ez az összeg a kibocsátandó kötvények biztosítéki 
alapjául szolgáljon. Ezenkívül magára vállalja az 
állam a kezelési és igazgatási költségek 30—40 
százalékát mindaddig, míg a központi szövetkezet 
abban a helyzetben lesz, hogy ezeket a költsége
ket egymaga könnyen viselheti. Nagyobb, mint 
4 százalékos jövedelmezőséget a szövetkezet a be
fektetett tőke után a betevőknek nem adhat. Az 
ezen felüli nyereség a tartalékba helyezendő, vagy 
a biztosítéki alap növelésére fordítandó. A közsé
gekben, ha csak lehetséges külön ipari és külön 
mezőgazdasági szövetkezeteket fognak felállítani. 
A községi szövetkezetek tagok gyanánt lépnek a 
központi szövetkezetbe. A tagok nem szolidáriasan, 
hanem a betétek ötszöröséért viselnek majd sza
vatosságot. A hitelösszegek minimumát 5 és 10 
forintban lehet megállapítani. A maximális kamat
lábat egyelőre 6 2 százalékban fogják meghatározni. 
A központi szövetkezet a vidéki nagyobb közpon
tokban képviseleteket fog leállítani, melyeknek 
az lesz a feladata, hogy a kerületűkben működő 
községi szövetkezetek szervezésére és kezelésére 
felügyeljenek. A kereskedelmi törvény alapján már 
megalakult és működő szövetkezetek beléphetnek 
a központi kötelékbe, de ez esetben szervezésüket 
teljesen az uj törvény értelmében kell alakitaniok.

— Mennyibe kerül egy feleség? Ezt 
kiszámítani természetesen egy angolnak jutott 
eszébe, ki aranylakodalma ünnepélyekor, midőn a 
felköszöntők véget értek, a házasulandó fiatalok 
megszivlelése és az agglegények vigasztalása vé
gett a következő statisztikai adatokkal kedveske
dett a disz vendégkoszorunak, saját házaséletéből.

Nősülésem ideje óta évenként 6000 frt jöve
delmein van. oly összeg, melylyel jó polgáriasait 
meg lehet élni. A kiadásokat jegyzékbe vettem 
mindjárt eljegyzésünk után, miből kitűnik, hogy 
mint boldog vőlegény, jegy benjárásoin ideje alatt 
virágra, apró és nagyobb ajándékokra, saját sze
mélyem csinosítására, ruhaneműre, gallérra, nyak
kendőre. lábbelire stb. összesen 1200 irtot adtam 
ki. Boldog egybekelésünk óta a háztartásunk éven- 
kint 3<*H> forintba került és miután a feleségein 
étvágya hála Istennek mindig nagyon jó volt, te
hát az összeg felét, 1500 forintot, méltán Írhatom 
az ő terhére, mi 50 év alatt 75.000 forintot tesz 
ki. Ehh* z képest ruhára nem sokat költött, össze
sen 600 frtot évenként, az újévi, karácsonyi, név
napi stb. ajándékok 300 írtba kerültek. Az orvos 
és gyógyszerre m in költöttem többet 30 írtnál, 
miből feleségemre 15 frt esik. Színház, zene és egyéb 
szórakozás 300 forintot igényelt, az utazás és fürdő 
pedig 600 frtot. Ha mindezt összeszámítjuk, fele
ségem tehát 156.000 forintomba került 50 éves 
boldog házasságunk alatt, méltán nevezhetem tehát 
ót „drága feleségemnek".

— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét Fiat- 
schek Vilmos elsőrangú férfiszabó üzletére és úri 
ruharaktárára (Budapest, Karolykörut, KArolyka- 
szárnya . Ezen üzlet egyike a logelökelőbb fővá
rosi ezégeknek, a legutóbbi londoni és nizzai ki
állításokon, hol párisi és berlini ezégekkel verseny
zett, nagy arany éremmel lett kitüntetve. Folyton 
dús raktári tart kész férfi- és gyermekruhákban, 
valamint inértékszerinti megrendelések czéljából 
nagy választékot legfinomabb bel és külföldi szö
vetekben.

— Nagy nyeremények. Amint értesülünk 
Török A. és Tsa budapesti főelárusitó (Váczi-körul 
4/A) az első magyar kir. osztály sorsjátéknál nagy 
nyerési eredményeket mutatnak fel. Már az első 
öt húzásnál (tehát a 6 ik főhuzás nélkül) 100.000, 
30.000, 5<)00 és még sok egyéb nagyobb nyere
mény esett ezen czégnél vásárolt sorsjegyekre és 
a többnyire szegénysorsu nyerőknek ki is lettek 
fizetve. Ennélfogva mindenkinek joggal ajánlhatjuk 
hogy szerencséjét Török A. és Tsa czégnél kísé
relje meg. Tanácsos a megrendelésekkel sietni, 
miután az előző sorsjátéknál gyakran előfordult, 
hogy akik a sorsjegy rendelésével elkéstek, a I. 
osztályhoz már nem kaptak sorsjegyet. A Török
A. és Társa ezég lápunkhan foglalt hirdetésére kü
lönösen felhívjuk olvasóink szives figyelmét.

— I>r Johnsen, híres orvos hagyatéka azon 
reczept, mely szerint a Dr. Johnsen kenőcs készül. 
E szer használatának leírását ingyen küldi meg a 
Zoltán-féle gyógyszertár (Budapest, Széchenyitér) 
mindazon csuz és köszvényes betegeknek, kik czi- 
ineíket beküldik. Az elismerő levelek ezrei bizo
nyítják a szer páratlan csodás hatását.

— A gaxdaköxönség figyelmét felhívjuk 
a Sipöcz István pécsi gyógyszerész által labdacs 
alakban készített egérméregre^ mely biztosan ki
pusztítja az elszaporodott mezei egereket. Több év 
óta számos uradalom, gazdaság, község a legjobb 
sikerrel használja. Egy postacsomagot (circa 5 kgr.) 
3 frtért, 100 kgrot 45 frtért küld be Sipöcz Ist
ván gyógyszerész Pécsett. Hiteles tapasztalok sze
rint egy holdat 1—2 kgr. (10—20 ezer labdacs) 
okvetlen kipusztit.

— A „BorMxem Jankó^ és „Mátyás 
Diák* élczlapok állandóan kaphatók iMndenman
B. könyv- és papirkereskedésében.

Közgazdaság.
— Ax Elxn Leánykiházaxítási-Egylet, 

m. sz. f. hó 20 án tartotta meg számos tag jelen
létéin n XXXV. rendes évi közgyűlését. Miután 
Schvarcz Ármin elnök kimutatta a közgyűlés ha
tározatképességét, amennyiben 202 tag 1400 juta
lékrészt helyezett letétbe, előterjesztették a jelen
téseket. Az előterjesztett főjelentésből kitetszik, 
hogy az 1897-ik kezelési év is nagyon eredmény
dús volt, mivel 7281 uj, jobbára a lefiatalabb ko
rososztályhoz tartozó jutalékrészt Írtak be, meg
jegyzendő, hogy a tiu-biztositási osztályok is je
lentékeny szaporodást szolgáltattak. Esedékessé 
vált biztosítások fejében 135,306’13 frtot, tehát 
74,21344 forinttal többet fizettek ki, mint az előző, 
1896. évben. A jelentékeny kifizetések daczára 
390,719*84 frtnyi kezelési felesleg éretett el, amely 
összegből a mathematikai díjtartalékhoz 251,711’03 
frtot csatoltak. A díjtartalék ennélfogva 608,203’29 
frtra emelkedett. A fenmaradó 148,008*81 frt az 
alapszabályszerü alapok erősbitésére foditatott, a 
mely összeggel azok 296,008*36 frtra egészittettek 
ki. így tehát az évi mérleg 1.904,211’65 frt főösz- 
szeggel zárul. Az alapok fedezetüket nyerik jó 
kamatozású budapesti házakban, amelyek 7632 frt 
leirása után 755,654’25 forinttal vannak a mérleg
ben kimutatva, továbbá 4,/í% 08 elsőrendű bizton
ságú értékpapírban 425,440*30 forinttal, takarék
pénztári betétekben 469,313’57 frttal, végre saját 
kötvényekre adott kölcsönökben és kint levő kö
vetelésekben.

Dr. Alexander Bernát a felügyelő tanács el
nöke előterjeszti a tanács jelentését és indítványát 
a felmentvény megadására, mire a Kijelentést és 
az igazgatóságnak abban kifejezésre jutott indít
ványait jóváhagyólag tudomásul vették és a föl
mentvényt egyhangúlag megadták. A jegyzőkönyv 
hitelesítésével Márffy Károly és Singer Dávidot 
bízták meg. A felügyelő tanácsba választattak: 
Dr. Alexander Bernát, Baseli Lajos, Heger József, 
Dr. Simonyi Zsiginond, Weil Dávid J. ismét és 
Wertheimer Albert (uj). Miután még Hevesi József 
tag indítványára Schvarcz Ármin elnöknek, ki 
huszonkiloncz év óta áll az intézet élén, továbbá 
az egész igazgatósági testületnek és Kohn Amold 
vezérigazgatónak élénk éljenzés mellett köszönetét 
és elismerést szavaztak, elnök a gyűlést bezárta.
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CSARNOK
Bazsarózsa.

Bazsarózsa csokrot kötözhettél Judit nenikéd 
számára a mikor fvlpántlikázott lovakkal megái 
lőttünk a porták előtt, hogy a kis Juditot magunk
kal vigyük a bérmáláshoz, hát abba hagytad a 
munkálkodást és félkönyékre támaszkodva tagra 
nyílt nagy fekete szemeiddel ránk bámultál az 
ablakon keresztül. Mintha ina is látnám .

— Én szeretett kedves Jánosom! — mond a 
menyecske s szeretettel öleli át az „öreg jót.

— Pündkösdnapkor volt az is. Engemet is, 
Jutka nénikédet is bérmálásra vittek Dombhátra, a 
hol a megyés püspök ur maga végezte e szent 
ceremóniát. Édes apád isten nyugosztalja, ragyo
góé vig ábrázattal jött elébünk gazdag varratu le 
kete selyem lajbijában. Kezet fogott édes apám 
mai, aztán felém fordult és olyan jóságos szelíd 
hangon kérdezte tőlem:

— Hát te Jancsi, hogy bírtad a katochi- 
zálást.

— Nem tudom, mi lelt volt akkor. Ott for
gattam a kezemben vadonatúj kalapomat s a hogy 
összevissza gyűrtem annak a karimáját, máig csu- 
dáloin. miképen maradt meg annak a kalapformája. 
Mert egy héttel ezelőtt épen azon kapott edes apád, 
hogy a katecizmusból csináltuk a puskaporos be 
kákát. — Jutka nénikéd is eljött, ki volt öltözve 
takaróban. Edes anyád egyet igazított a szoknyá
ján, helyre rángatta a pántlikás varkocsát, homlo 
kon csókolta s aztán csak annyit mondott, hogy :

„Isten áldjon meg, kedves leányom.*4
— Felültünk a kocsira. En a kocsis mellett 

a hátulsó ülésen az édes apám meg a tied. Jutka 
velük szemben. Téged nem vittek el. < fdaneztem 
a hátulsó szobátok ablakára, te még mindig ott 
könyököltél a maradék rózsa közt s mintha apró 
fejed másfelé gondolkozna, úgy néztél reánk gye 
nyörü nagy szemeiddel.

Tiz éves lehettél akkor, én meg tizenkettő, 
csak kevéssel öregebb siivölvény kamasz. Isten 
tudja, mit éreztem, mikor úgy elgondolkozva lát 
talak. Azt képzeltem, hogy te is szeretnél jönni 
velünk s nagyon fáj kis szivöcsködnek, hogy el 
nem viszünk. Kicsi híjjá volt, hogy szegény' Bo- 
riska! — gondoltam magamban, — hogy el lehet 
keseredve! Megembereltem magamat, egyet köszö
rültem a torkomon, de mire kimondtam, inajdhogy 
nem a torkomon maradt a szó, csak úgy súgtam :

„Hát Boriskát nem visszük el Dombhátra ?**
— Meg sem hallották. A kocsis közéje csa 

pott a két vidám pejkónak s mi elröpültünk a kis 
háztól, melyhez azóta a legédesebb érzések rózsa 
azállaival fűzött a jóságos isten.

— Ej Jánoskám, kegyelmed sohasem beszélt 
még igy velem.

— Dehogy is nem. Emlékezz csak vissza, 
mikor évek múltával este munka után kiültek a 
háznépek a kapu elé, mi meg ellupództunk az 
udvarra s a lóczán ülve néztünk egymás szemeibe, 
mintha ott volna mindegyikünknek az ö igazi bol
dogsága. O csak hadd járjon a gondolatom azon 
az elmúlt boldog időn. Elakartunk menni Szén 
várra sokadalomra, sok kocsi jött erdöfelöl ünnepi 
tarka ruhákban, muzsikával, énekszóval. Kapusnál 
kompon kellett átmenni a Zagyván. Három kocsit 
tudtak felvenni csak. Közepetáján lehettünk a fo
lyóvíznek, mikor egyszerre csak megrándult az 
egész szerkezet s mi rohantunk lefelé a gyenge 
kompon. Zűrzavar, lárma, sikoltás volt. Ne sírj 
Boriak ám, jól van, hát nem beszélem el ismét ezt 
a szomorú történetet. Edes apád szegény a vízbe 
veszett, tégedet én mentettelek ki belőle. A drága 
halottat negyednapra fogták ki Nagy falunál a ha
lászok. Mikor láttam nagy gyászodat, mikor úgy 
jártál keltél halovány arczáddal. kisirt réveteg sze
meiddel, minek nedves fénye csak még inkább 
leigézeít, valami úgy. de úgy facsarta a szivemet, 
hogy napjában négyszer is keservesen sírva fa
kadtam. A temetésen én is ott jártam a koporsó 
mögött, levett kalappal, mint ha a családhoz. tar 
toztain volna. A falubeliek nem tudták mire vélni.

Másnap reggel Szénavárra kellett mennem a 
sorozáshoz. Este a kertben találkoztunk s örök 
hűséget esküdtünk egymásnak . . .

— De most siessünk a templomba kedves 
Boriskám. A kocsi előhajtatott.

A szerető hitvesek karonfogva távoznak a

kifestett 
anyjána 
szüleitől 
csattanó

lányka, 
beszedi 
csókot, 
köritett

homlokára.
— E a kis baz>aróz»»cs"krot hoztam édes 

anyámnak, vigye magával a templomba. Rezedát 
is tettem közéje.

És az anya ránéz „öregére44 s szemeiben édes 
emlékezés tükrödzik. A megindulás legyőzi őket s 
egymás karjába omlanak hosszú, édes ölelésben. 
A gyermek nem érti a jelenetet s nagy fekete 
szemeibe csak ugv ösztönszerüleg lopódzik egy- 
egy könycsepp.

A menyecske tiszta keszkenőbe csavarja a roz- 
maringos imakönyvet, megcsókolja a kis Marosát; 
szintúgy tesz az „öreg- is. Aztán kimennek az 
udvarra, felülnek a kocsiba s kirobognak a portán.

Az utczáról visszanéznek.
Az első szoba ablakából kis Marosa tekint 

titánok. Bazsarózsa közt félkönyökén nyugtatja fe
jecskéjét.

Éppen mint akkor .’ . . .

u. m. községi-, ügy

védi-, köz- és köz jegy

zői hivatalon, továbbá

Inkái ékpénztári és 

egyeli intézeteknél 

szükségelt nyomtatvá

nyok, báli és lako

dalmi meghívók, táb

lázatok, gyászlapok, 

névjegyek, egyházi-, 

iskolai- és uradalmi

nyomtatványok, fal

ragaszok, stb. stb. a 

legrövidebb idő alatt 

pontosan készíttetnek

Szerkesztői posta.
T. R, (Ubrozs.) Köszönjük, <le a mikor a te értesi- 

O mmI jött, mái az előbbi ki volt szedve. A tény ugyanaz, 
e*ak a szavak nem, csodáljuk hogy a lap már február óta 
n«m megy, a kiadóhivatal pedig rendesen expediálja; külön
ben azonnal intézkedünk.

K. J, ö. (Bpust.) Mint látja, a legkészségoseblmn 
teljesítettük kérését, hanem a vezérczikk már készen volt.

/í. J. (Helyben.) Köszönjük, mind fel lesz használva, 
<-sak türelmet kérünk.

Málcxu. Nagyfokú influenza tartott öleld karjai kő- 
zött és kénytelenek voltunk az ágyat őrizni egész tegnapig. 
Ez akadályozott meg abban, hogy elintézhettük volna. Szives 
elnézést.

l'etHk. A fenti ok miatt az ön ügyében sem járhat
tunk el. Azonban ma okvetlen intézkedünk és az eredményt 
megírjuk.

Részvényes, Teljesen igaza van, de figyelembe véve 
a helyi nagyon is furcsa viszonyokat — különösen e tekin
tetben - másként tennünk, legalább nekünk, nem lehetett. 
Abban is igaza van, hogy csalatkoztunk. I)e hát ezt mi azért 
nem vettük oly szigorúan, inért nem először csalatkoztunk 
és hihetőleg nem is utoljára. Do hát feledjük az egészet.

„yí.-.Sa:. és l'.“ (Abauj-Száutó.) A kiadóhivatal azt 
állítja, hogy rendesen küldetik. Öt rendbeliért 10 frt pénz
bírság vagy egy napi elzárás.

Felelős szerkesztő: (Iái Vilmos, 
Kiadó-tulajdonos: Landesman B,

A nagyérdemű közönség szives figyelmébe ajánlom 
mm- 12 év óta fennálló. I nagy angol gyorssajtóval. 9 segéd
géppel é> a legmodernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Fősulyt fektetem arra, lmgy a nálam megrendelt nyom
tatvány, legyen az bár a legegy szerűbb ezélra szolgálói is, 
tiszta, hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban kerüljön 
ki a sajtó alól.

Közvetlen özszeköttetéseim a legnagyobb papírgyárak
kal lehetővé teszik, hogy nyomtatványaimhoz a legjobb 
minőségi! papirost adjak s azokat, a legjiitányosabban szá
mítsak.

Kérem 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

LANDESMAN U.
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ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY-TARSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLÖINK
i tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges ölixei 

gazdasági gépeket gyártja. 30 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvi
lágosítással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezösködésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsómagyarország vezérképviselóje:

Nagy-Mihályon Barnai-szálloda 2. szám.

A legkitűnőbbnek elismert 
.. .......................... ...

T~r I I I I I I I I I I I "j^vvyyvvyyyryyvyyyyyi
F STEYRI FEGYVERGYÁRI 
iukKk kKKikíklkKkKkikkkk

„W affenradtt..,„,1 „Champion“
KERÉKPÁROK

— előnyös fizetési feltételek mellett kaphatók 
jj^MARMORSTEIN JENŐ üzletében NAGY-MIHÁLYON "W

'l '| 1| ly I Kerékpár kellékek J J J J
I I L -.I I I nagy választékban. 1 I .1 .'1

Női kalapok! □■rKeil-lakk-»c
Van szarencsém a n. é. hölgyközönség 

becses pártfogását kérve értesíteni, hogy f. 
év április hó 3-ától CSik rövid időre nagy
választékú legdivatosabb bécsi és honi 

hölgykalapok 
fiók üzletemet Nagy-Mihályon megnyitom.

Kalap díszítéseket
jutányosán elvállalok.

Kiváló tisztelettel 

Horváth Mariska.

Szandovics Fáni
czégvezetö.

.............. legkitűnőbb
1 nagy palaezk ára

Viasz-kenőcs
legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer ke
mény padló számára. 1 köcsög ára 60 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.
Mindenkor kaphatók:

F GLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHÁLY. 1

ALHAMBRA

(Q-lasur)
mázoló szer puha padló számára. ...................
1 frt 35 kr. — 1 kis palaezk ára 68 kr.

Arany-fénymáz 
képkeretek stb. bearanyozására 

1 kis palaezk ára 20 kr.

3

Finom levélpapír és boríték.

— I doboz ára 85 kr. —
Kapható

Landesman B. papirüzletében
Nagy Mihályon.
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3-—Wiílder gopis 
női kalap- ésdivatárusnő 

Nagy-Mihály.

Mély tisztelettel alulírott mint N'.- 
Mihály város szülötte, a női kalap és 
divatáru készitést és azzal kereskedést 
hazánk fuvarosában tanulván meg. ot- 

I tani gyakorlatomat, ismereteimet és 
‘ összeköttetéseimet szülővárosom s vi

déke nagyérdemű hölgyközönségének 
rendelkezésére és szolgálatára kívánom 

, bocsátani.
Van szerencsém tehát a nagyra 

, becsült közönséget értesíteni, hogy N.- 
Mihályban a fö-utczán Bley-féle 
házban — Friedman Simon nagy
kereskedő ur tőszomszédságá
ban

NŐI KALAP- es 
DIVATÁRU-kerestodést 

nyitottam, a melyben a tavaszi és nyári 
idényre a legújabb divata, nagy vá
lasztékú női kalapok a legjutányosabb 
áron kaphatók.

Ezenkívül mindenféle kalapoknak 
átalakítását és diszitését elvállalom.

Magamat a mélyen tisztelt hölgy
közönség szives jóindulatába és pártfo
gásába ajánlom,

kitűnő tisztelettel
Wldder Borin.

í& iMt.s‘-

garnai ^ndor 

a „K o s“-hoz czimzett szállodája
Sztáray gróf kastélya átellenében

2ST a. g- y- i h. á 1 y o n..
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXI11. törvényczikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utasai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
» • • • " ^4.
• . ;. . " n 60.

Feszt féle Vinnai gyöngy „ 1.00.
Hegyaljai szamorodni B 1.50.
889-iki . . gyógybor . 2.00

Az orron urak b. figyelmébe}
Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 3.00

. . . . 4.00
legf. ... . 5.00
Ménesi veres ásszá „ 1,50
Szyrmiai régi szilvórium w 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez- 

ségileg olcsóbbak.

\ an szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan f I* i S ■ 
ciapoláau kőbányai «er, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.
Ebéd, vacnora, hideg és meleg éte
lek a nap minden szakában étlap nze- 

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

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Tágan intáUák én karninziark. — 37

A helybeli és vidéki közönség szives tudo
mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá- 
nyárok, tálak, poharak stb.. melyek nagyobb 
vendéglátósokhoz szükségesek, mérsékelt dijja- 
zásért kölcsön adatnak.

Legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona.

Az összes 50.000 nyeremény
JEGYZÉKE.

1,000,000 korona

A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

A ayereiuéuyek részletes beosztása a következő:
Korona

<o 1 jutalom 600000
XS -C3 1 oicr. a 400000
S a 800000
tea 3 » » 1OOOOO
Cl 1 » » 90000
2 1 80000
S 1 . . 70000

60000
40000

9® 5 . . 30000
L 1 « • 83000

80000
3 . » 15000

31 „ „ 1OOOO
07 n n 5000
3 „ , 3000

433 „ , 8000
7®3 „ „ 1OOO

1338 „ „ 300
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melyek hat húzásban sorsoltatnak ki.
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A második nagy magy. kir. osztály
sorsjáték nemsokára ismét megkezdődik és 

100,000 üjMI 50,000
sorsjegyre nyeremény

jut, vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék 
szerint áz összes sorsjegyek fele feltétlenül 
nyerni fog.

A nyerési esélyek tehát, amint mór ál
talánosan ismeretes, óriásiak.

Szives mielőbbi megrendeléseknél ere
deti árban és pedig :
egy egész I-ső oszt, eredeti sorsjegyet 6.—frt 
. fél „ . . 3.— .
. negyed ... . 1-50 .
. nyoczad ... . —.75 .

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előle
gen beküldése ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt 
vevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket, hi
vatalos tervezetek pedig díjtalanul állanak 
előre is rendelkezésre. Amint ismeretes, » 
húzások a magy. kir. kormány ellenőrzése 
mellett nyilvánosak és azoknál mindenki 
megjelenhetik.

Kiváló szerencse
kedvezett föárudánkat az I. magy. kir. osz
tálysorsjátékban, a mennyiben már az előző 
osztályokban (az első öt osztályban) 100,000, 
30.000, 5000. valamint számos 2000, 1000, 
500 és 300 korona nyereményt nyertek fö- 
árudánkban, melyeket a szerencsés nyerők
nek ki is fizettünk.

Ajánlatos ennélfogva a Ilik magy. kir. 
ossztálysors játék 1-ső húzásához a megrende
léseket mielőbb hozzánk juttatni. Emlékez 
tétünk az első sorsjátéknál hangoztatott azon 
többszöri figyelmeztetésünkre, hogy röviddel 
az első osztályú húzás előtt az első osztályú 
sorsjegyek elkelnek ; és igazunk is volt, mert 
még közvetlen az első osztály húzása előtt a 
bel- és külföld elárasztott bennünket rendel-
ményekkel olyanynyira, hogy a későn érke
zőket legnagyobb sajnálatunkra már nem 
eszközölhettük.

Kérjük tehát a rendelményeket az első 
osztályhoz mielőbb, mindenesetre azonban 
legkésőbb

április hó 8-áig
hozzánk beküldeni, mert csak az esetben 
Ígérhetjük ezek biztos eszközlését.

Törők A. és Társa
a m. kir. szab, osztálysorsjáték föelárusitól

Budapest, V., Váczi-körnt 4/A.
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\ an szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni miszerint N. Mihályon, egy 

mükovács - műhelyt 
nyitottam, melyben mindennemű e szakba vágó munkák a leggyorsabban készíttetnek, 

lobb évi működésem hazánk nagyobb városaiban szakmámban való teljes jártas
ságot eredményezett szamomra, s a n. é. közönség támogatása mellett azt legteljesebb 
mértékben érvényesíthetem is.

Raktáron tartok kész kocsikat, a legjobb anyagból készítve a legjutányosabb 
árakon.

A nagyérdemű közönség szives támogatásáért esd

BEND1 JÁNOS, mükovács.

B

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.
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