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Felsó-Zemplén
TjLES_kD2kLMI hetilap.

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

IXEBKZIZTOIÉO:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő : 

Török-atoza. 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérinentetlen levelük nem fogadtatnak el.

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

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

Egyes szám ára 10 kr.

iiadóbivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesm&n B. könyvnyomdája.

Előfizetési feHiiTrás-
Lapunk jelen száma utolsó ez évnegyed

ben. Tisztelettel kérjük szives előfizetőinket az 
előfizetések megújítására és a hátralékok ki
egyenlítésére, hogy a lap kiadása folytán ránk 
háramlő kötelezettségeknek megfelelhessünk.

Résziinnkröl mint eddig, ezután is meg 
lesz téve minden előfizetőink érdekében, de hogy 
önzetlen munkálkodásunk méltányolva legyen, 
feltétlenül szükséges, hogy anyagi támogatás
ban részesüljünk, illetve, hogy előfizetőink ne 
vonják meg tőlünk eddigi pártolásaikat.

A „FelsŐ-Zemplén - kiadóhivatala.

A haladás.
Különös, hogy mennél jobban hangoz

tatjuk a magyarosodást, annál jobban vesz, 
a nemzetből az igazi magyar erkölcs, a 
magyar virtus.

Nem a hajdan korszakát akarjuk mi 
ezúttal dicsérni, hanem rámutatni mindazon 
hibákra és vétségekre, melyek mindinkább 
aláássák a magyarság jövőjét e jelen kor
szakban.

A nemzetnek erejét mindenkor a közép
osztály képezte és képezi ma is. Ám ha 
összehasonlitjuk a nem régen múlt közép
osztályt a maival, az elismerés mérlege a 
múlt részére billen ; mert mig ezelőtt -csak 
nehány évtizeddel — a középosztály igazi 
patriarkális életet élt. ma már éppen ez az 
osztály az, melyben a rangkórság leginkább 
dal. ez az osztály az épen, mely minden 
módon leginkább van megterhelve s a mely
nek legnagyobb átka a divat.

Állapodjunk meg e szónál. A hivatal
nok, akisbirtokos rabja e nyavalyának, mely 
elpusztítja, tönkre teszi anyagilag a magyar 
nemzetnek erejét, a középosztályt.

A hivatalnoki karnak sokfélesége, sok
féle rang és fizetési osztálya nem használ a 
középosztálynak; mert a dijunk felesége 
éppen olyan kosztümöt akar s vesz is ma
gának mint a hivatalfőnöknének van; a 
jegvzőné, a kántoráé épen olyan kalapot 
vesz, mint a tiszttartóim; a kereskedőim, kü
lönösen a nagykereskedőné és nagybérlőim 
már majmolja a kékvérüeket s némely ré
sze — tisztelet a kivételnek — tudatlansá
gában olyan gőgös és felfújt, mint a páva, 
mely talán tollazatára oly kényes, pedig a 
lába nagyon csúnya, a hangja pedig igazán 
rut. Hát hiszen szép a selyem ruha és a 
czifra kalap, de engedjék meg nekem, tisz
telt hölgyeim, sem én, sem más reális gon
dolkozást! ember előtt az a czifra rongy 
nem fog imponálni soha sem. mert még ma 
is vannak helyes gondolkozása férfiak, kik 
a müveit — de igazán müveit — lelkit nőt 
egyszerit karton ruhájában sokkal többre 
becsülik, mint a czifra selyem rongyokba 
bujt, félmiivelt, az úgynevezett jó társalgási 
rutinnal bíró nőt.

fis itt vr nagy hiba, hogy gyakran 
ez a fölcziczoniá. rt kajdács lenézi azt a 
tiszta, nemeslelkíl, fenkölt gondolkozása, 
esziu, nyi jósága anyát, nemes honleányt ; 
mert neki nincs olyan czifra kalapja, olyan 
tarka-barka selyem rongya.

A jegyzőné lenézi a tanitónéf, a jegy

zonét a kasznárné, az irnoknét a azolgabiióné, 
a szolgabirónét a föszolgabiróné, de ha az 
alacsonyabb rangn ní> képes a divatnak hó
dolni, — még tisztessége árán is, — akkor 
az jobb körökhöz tartozik, ha sokszor férje 
küzdve az adósságok halmazával, kezébe ra
gadja azt a revolvert, mely . 
kiegyenlíti az összes adósságot iá oftbétf' 
családja éhez és rongyokba nezitláb jár is. 
mondom van rá eset, hogy az ily hölgyek 
a jobb körökhöz tartoznak, bár szellemi 
értéktik egyenlő a semmivel.

Nagyon egészségtelen állapotok ezek, 
melyek megbénítják a női társadalom tiszta 
fejlődését, de a melyeknek sokszor a férfiak 
is előmozdítói. A mai svihák utcza-taposó 
dendik is hozzájárulnak nagyban ezek elő
idézéséhez, kik megtévesztik a még jóhiszemű 
fiatal hölgyeket, kik aztán t. i. a hölgyek 
gyakran ököllel törülhetik a szemüket, mikor 
fellegváruk, melyet képzeletük épitett, ösz- 
szediil.

Aztán ott van az uj nevelési rendszer, 
mely a felsőbb leányokat neveli. Nem akar
juk mi azoknak a hölgyeknek a kenyerét 
elvenni, kiket a sors talán sújtva, épen ta- 
nitónőknek és postásnőknek lenni kénvszeri- 
tett, hanem, hogy azoknak a hölgyeknek 
tömjék meg fejét a mindenféle „logikával", a 
mire nekik épen semmi szükségük sincs — 
ezt soha sem fogjuk r.k.-zeptálni.

Hogy többet ne említsünk, ott van az 
úgynevezett „felsőbb leány", tátiul pszikologiát, 
biológiát, szóval mindenféle „iá“-t, csak azt 
nem. a mit egy nőnek főképen tudnia kel
lene. Tanulja a kémiát, de egv becsületes 
rántást nem tud csinálni. Tanulja a „geomet
riát" s ha a czipőjét lehúzza, hát a lába-tijja 
ki van a harisnyából; mert ha talán meg 
is tudná fejelni a harisnyáját, nem teszi; 
mert azt nagyon prózainak találja, fis mél- 
tóztassék elhinni, hogy a mai „felsőbb leány" 
sokkal jobban ismeri az életet, mint a nagy
anyja. ki talán már 70 tavaszt élt, mig uno
kája alig 15 éves.

Ma már a nevelési rendszer is hibás, 
mert kiirtották belőle az ideál izmust s a ro
mantikát és helyébe a profán realizmus lépett. 
Hiszen ma már gyermekek sincsenek, mert 
a csecsemőből egyenesen férfit vagy nőt ne
vel a mai rendszer. Hat éves gyermekek nem 
örülnek a kis Jézus karácsony fájának, mert 
a szülök a gyermekeket magukkal viszik, 
hogy ők maguk t. i. a gyermekek, válaszszák 
ki maguknak a karácsonyfát.

Szomorú dolgok ezek.
Nagyon szeretünk dicsekedni a haladás

sal s nem gondoljuk meg azt, hogy haladá
sunk nagyon egyoldalú, mert el kell ismerni 
a haladást a természettudományok, különö
sen a technika terén ; de be keíl ismerni azt 
is. hogy az erkölcsök, a jellem, a vallásosság, 
sőt a hazatiság terén is nagyon sülyedünk. 
Az „Ubi bene, ibi patria" elve mindinkább 
jobban és jobban kezd lábra kapni, úgy. 
hogv ma-holnap a temérdek kozmopolita 
közt fehér holló számba fog menni egy ön
zetlen hazafi.

Adjuk vissza a gyermekeknek legdrá
gább kincsüket: a vallásos ártatlan naivsá- 
got, adjuk vissza nekik a hitet a szellemi
ekben, mert ha azt nem tesszük, meg fognak 
ők bőszül ni minket.

Maga a legokosabb kutató elme is meg

ív egv di'báwjúissas’! *JXte
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akad ott a végtelenségen s szégyenkezve 
ismeri be annak a végtelenségeknek nagy
szerűségén és érthetetlenségén s a laikus, 
kinek gondolkodó ereje sokkal csekélyebb 
amannál, mégis nyugodtabb, mert ott, hol a 
nagy elme még kételkedve kutat, a laikus 

fte oly meggyőző, melyet megdönteni rossz
akarattal soha, csak a tiszta igazsággal lehet.

Mit akarnak a gör. kát. magyarok?
Általánosan ismeretes a mozgalom, a melyei 

a hajdú dorogi gör. kath. magyarság Magyarország 
összes görög katholikus magyarságának szóvivő- 
jeként eddigelé nagy áldozatok árán, nagy Önmeg
tagadással, a magyar nyelvnek egyházi nyelvül 
leendő elfogadása érdekében immár évtizedeken 
keresztül folytat.

Ez a mozgalom nem mai keletű pillanatnyi 
felbuzdulás müve, nem ezélzatos politikai tényke
dés, hanem merőben a görög katholikus egyháznak 
a hitéletbe vágó belügye, a melyet nem egyesek 
dicsvágya hozott felszínre, nem magas körök sür
gették megoldását, hanem oly fontos okok, a me 
Ivek elől egyetlen görög katholikus magyarnak, 
egyetlen egy görögkatholikus egyházmegyén *k, sőt 
magának a római Szentszéknek sem lehet kitérnie.

Már a folyó század legelső évében hitbuzgó 
lelkészek indították meg e szent mozgalmat s nem 
volt képes ezt feltartóztatni még az ötvenes évek 
kényuralnia sem és az ország alkotmányának visz 
szaállitása után is — 18(>8 bán — nem világi 
czélzat gyűjtötte össze Hajdú Dorogon a gör. kath. 
magyarság tekintélyes részét, hanem csakis a re 
meny, hogy az alkotmányos magyar kormány és 
a tanácsával élő korona sem fogja megtagadni azt 
az eszközt, melylyel Szent István királyunk óta oly 
apostoli buzgósággal támogatta az egyház és vallás 
érdekeit: tudniillik egy külön püspöki szék felál
lítását és javadalmazását.

Ez a remény azonban, melynek teljesedése, 
ha nem is az összes görög katholikus magyarságot, 
de legalább annak jelentékeny részét bizonyára a 
legrövidebb utón elvezette volna az óhajtott czél- 
hoz, nem valósult meg, mert immár látjuk és fel
ismerjük, hogy az államhatalom a jelenleg fenálló 
egyházmegyék beosztását bolygatni nem akarja.

Számolva ezzel a körülménnyel és szem előtt 
tartva az összes, területi összefüggés nélküli külön
böző egyházmegyékben élő gör. kath. magyarság 
érdekeit, egy „Országos Bizottság“ alakult meg a 
napokban, a mely egy terjedelmes fölhívást intéz 
a görög katholikus magyarokhoz a végből, hogy 
felhívja e mozgalomhoz való csatlakozásra, még 
pedig mindenünnen, az egyházmegyék területére 
való tekintet nélkül, a hol görög katholikus magya
rok legalább is oly tömegesen laknak, hogy csat
lakozásuk indokoltnak lássék.

Az érdekes felhívásból adjuk azt a részt, a 
mely tüzetesen kimutatja, hogy mit akarnak a 
görög katholikus magyarok.

Ez a része a felhívásnak következőképpen 
hangzik :

Mi, mint a göiög katholikus anyaszentegy- 
liáznak vérszerint magyar fiai, sem többet, sem 
kevesebbet nem akarunk, mint a mit a római 
Szentszék más nyelvű görög katholikusoknak a 
görög egyház fegyelem szerint megengedhet és 
megenged, tudniillik, hogy nyelvünk istentiszteleti 
nyelv legyen.

Ezen czélunk elérésére mindenekelőtt szük
séges, hogy a mozgalom a maga törvényes keretén 
belül maradjon s éppen ezért alakult meg az or
szágos bizottság is, hogy minden törvényes eszközt 
felhasználjon azon igazságtalanságok megszüntető 
sére, mely az istentiszteleti nyelv kérdésében a 
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görög katholikus magyarságot oly érzékenyen 
sújtja. Mozgalmunknak okairól akarunk röviden 
számot adni, hogy mindenki tisztán lássa ezélunk 
igazságos voltát es minden elhamarkodott előítélet
tel szakítva, méltányolja ezt az ügyel, a melynél 
jogosabbat elképzelni setn lehet. Népünk, arány 
lag véve, az összes hazai felekezetek között a 
legszegényebb. Oly vidéken lakunk, a melyeken 
kettős erővel kell megélhetésünkért küzdenünk 
Szükségünk van tehát a hitnek, a vallásnak erősítő, 
felemelő és bátorító erejére, különösen most, a 
felforgató izgatások tombolásának napjaiban. Meny
nyire fáj tehát az nekünk, midőn látjuk, hogy 
sorainkban rohamos erővel pusztít a hitközönyös
ség, a vallástalanság.

Megczáfolhatatlan tény, hogy minél jobban 
érti az ember hivő vallásának istentiszteletét, annál 
jobban képes ellenállani a vallástalanság. a hitkö- 
zönyösség kisértéseinek; már pedig a görög ritus 
mellett vsak úgy érti meg a hivő az istentisztele
tet, ha az az ö anyanyelvén végeztetik. Ebből 
még nem következik az. hogy a mi rítusunk sze
rint az egyházat nemzeti egyhazakra kellene szab
dalni, hanem a nemzeteket kell bevinni szívvel, 
lélekkel, nyelvvel az egyházba, hogy a nép a maga 
nyelvének és szellemi életének legmagasabb őrző 
jét is lássa az egyházban. Ezért történt, hogy maga 
a római egyház is, a latin szertartás fentartása 
mellett, az egyes nemzeti nyelveknek igen szép és 
becses jogokat adományozott, sőt egyes országok
ban, mint pl. Montenegróban, Dalmácziában önmaga 
behozta, illetve felújította a szláv rítust. A görög
keleti egyház 1453 óta a török birodalom egész 
területén iszonyú elnyomásnak volt kitéve mai 
napig, de e birodalom keresztényeit vallásuktól 
még sem sikerüli megfosztani, mert a templomban 
meghagyott nemzeti nyelvük megőrizte nemzeti 
öntudatukat és kereszténységüket egyaránt.

A protestáns hitujitok épen azért, mert -a 
nemzeti nyelvet használták, a katholika egyháznak 
igen súlyos veszteségeket voltak képesek okozni. 
És bennünket, görög katholikus magyarokat, a 
legnagyobb veszedelem éppen erről az oldalról 
fenyeget. Nem mintha protestáns polgártársaink, 
kik között nagy területen vegyest lakunk, bennün
ket áttériteni akarnának, hanem mert ők magukat 
„magyar vallásuaku-nak nevezvén, viszont bennün
ket templomi nyelvünk után oroszoknak vagy olá
hoknak tartanak, a mi sok hátránynyal jár reánk 
nézve, úgy hogy különösen vegyes házasságoknál 
a görög katholikus fél inkább elhagyja vallását 
(melynek istentiszteletéből úgy sem ért egy szót 
sem), hogysem tűrje azokat a hátrányokat, melyek 
a magyar volta iránti kétséggel járnak. Mig ezzel 
ellentétben, a hol, mint pl. II.-Dorogon, az isten 
tisztelet magyarnyelvű, a görög katholikus hitélet 
a protestánsokkal vegyes lakosságú vidékeken is 
a legszebb virágzásnak örvend.

De nagy veszély fenyegeti a gör. katholikus 
magyarságot abban a tekintetben is, hogy az em
lített hátrányok kikerülése végett — ámbár az 
egyház és polgári törvényekkel tiltva van — ezek 
kijátszásával faj beli hittest véreink nagy része, úgy
szólván észrevétlenül, átmegy a latin rítusra, mely 
ben anyanyelvének mégis tér engedtetik.

Egész sorát veszítettük már el igy különösen 
az értelmiséghez számitó és egyéb jobbmódu hí
veinknek, a kik vagy maguk találtak módot az 
Átmeneteire, vagy legalább gyermekeiket engedték 
át a latin rítusnak ; ellenére az apostoli Szentszék 
azon többszörösen kijelentett akaratának: „Non ut 
omnes latin i Hant, séd ut oinnes catholici sint.u 
(Nem az a őzéi, hogy mindenki latinná váljék, ha
nem hogy mindenki katholikus legyen.)

Ne csodálkozzék senki ezeken a szomorú 
jelenségeken, mert reánk görög kath. magyarokra 
nézve a helyzet csakugyan tarthatatlan.

Ország világ előtt ismeretes, hogy a keleti 
ritus szerkezete és beosztása olyan, hogy azt csak 
akkor lehet végezni, ha a hívek, a kik a maguk 
összeségében képezik az éneklő kart, az istentisz
teletet olyan nyelven végzik, a melyet értenek. 
A hol ez nincs meg, ott a görög ritus szerint való 
isteni szolgálat minden vonzó erejét elveszíti, mert 
hiszen az énekhangok is a lehető legegyszerűbbek 
és legkomolyabbak, hogy az egyszerű nép azokat 
a maga nvelvén könnyen végezhesse. Az egyházi 
zenét pedig mm lehet meghonosítani, mert a foly
tonos correspondeálás miatt ez lehetetlen és a 
keleti ritus a verses himnuszéneklést különbéi! 
sem ismeri.
. . e>r’ívid körvonalakból mindenki meg
ítélheti a mi helyzetünket az egyházban, de meg
győződhetik személyesen is arról, hogy a hol a 
magvar szó még behozva nincsen, ott jobbára szil 
netel a hitbuzgóság legbiztosabb támasza, a nép 
ének, nem végzi azt más, legfeljebb a kántor, a 
k’. maga is botrányos rosszul kezelvén a szláv vagy 
román nyelvet, a ritus emelésre mit sem tehet, az 
eredmény pedig az, hogy a templomaink üresen 
állnak s tág kapu nyílik a vallási közönyösség 
előtt.

Nyilvánvaló pedig, hogy a keleti rítus em 
litett szerkezete éppen a mienkhez hasonló szegény 
vagy egyébként fejletlen népekre ellenállhatatlan 
varázserőt gyakorol akkor, ha a nép nyelve kellő
kép érvényesül. Mikor szent Cyrill és Methud, a 

szlávok nagy apostolai s egyúttal a görög szertar
tása istentisztelet rendezői, példátlan lelkesedéssel 
a szláviig megtérítésére vállalkoztak, azonnal fel
ismerték a keleti rítusnak ezt a sajátságát s le
fordítván az azelőtt semmi irodalommal nem bíró 
szlávok nyelvére a szén lírás és a szerkönyveket, 
nemcsak a görög rítusnak vetették meg keleten az 
alapját, hanem a szláv népeket is bevitték a czivi- 
lizáczió nemes munkájába. Az ő helyzetük e miatt 
természetesen nagyon nehéz volt, mert hitük Ró 
inához kötötte, szertartásukat pedig Bizánczból 
hozták.

A görög patriarchátus, bár nemzeti féltékeny
ségből ezt az újítást nem szerette, de indokainál 
fogva elfogadta. A római Szentszék pedig, ismerve 
egyrészről a szlávok megtéréséből eredő rendkívüli 
hasznot a kereszténységre, másrészt a keleti szer 
tartás sajátságos berend< zését és jellegét, melyet 
immár megbolygatni többé nem lehet, egynémely 
fentartÁssal megengedte, hogy az ó szláv nyelv is
tentiszteleti nyelvvé legyen. Megengedte ezt köz 
tudomás szerint az Unió alkalmából román hittest 
véreinknek is, sőt e században ez egyesült grae- 
comelchiták számára, a kik őseik nyelvét immár 
teljesen elfeledték, bizonyos határok közölt egye
nesen kanonizálta a nép élő arab nyelvét, pedig 
azok száma alig haladja meg az öt ven ezeret.

Természetes dolog, hogy az igy kanonizált 
nyelvek bizonyos tekintetben holt nyelvekké vál
nak azonnal, mert az egyház igen tiszteletreméltó 
okokból a már egyszer kanonizált nyelven változ
tatást tenni évszázadokon keresztül nem enged, 
inig csak a hitegység és m hitterjesztés szent ér 
dekei ezzel ellenkezőt nem követelnek. Jogos ki 
vánságunk teljesítése ellen tehát a „holtnyelv** állás
pontjáról sem állhat fenn áthághatatlan nehézség.

Nos hát, szereteti hittestvéreink, reánk ma
gyarokra nézve bizonyos tekintetben sokkal 
nyomósabb okok követelik a magyar istentiszteleti 
nyelvet, mint annak idején más népekre vonatko 
zólag. Meg kell óvnunk hitünk egységét, meg kell 
óvnunk magasztos szertartásunk irányában tanúsí
tott ősi ragaszkodásunkat, küzdenünk kell a val
lási közönyösség, a vallás elhagyása, a szertartás 
mellőzése és megvetése ellen.

Minden egyes nemzet, mely a kel.ti egyházba 
tért, megtalálta a keleti rítusban és fegyelemben 
e harcznak törvényes eszközeit, csak mi m in bir 
juk megtalálni.

De hogyan is lehet tőlünk várni, hogy a gör. 
kath. egyháznak dísze virága legyünk, mikor 
kénytelenek vagyunk az ezer évvel ezelőtt ma 
gunkba beolvasztott pannon és tnarahán szlávok 
nyelvén énekelni. corrcspondeálni botrányos kiej
téssel, minden megértés nélkül.

Igazán elszomorító tehát, hogy sovinisztikus, 
magyarositó czélzatokat tulajdonítanak nekünk 
akkor, mikor rutén és román nyelvű honHtársaink- 
nak nemzetünk törvénnyel biztosította azokat a 
jogokat, a mely két iine most a görög katholikus 
magyarság magának alig bir megszerezni. Nem 
akarjuk mi egyik nemzetséget sem nyelvétől meg
fosztani. nem akarjuk más nyelvű hittestvéreink 
templomaiba nyelvünket beerőszakolni, mivel hogy 
a szabadság nemzete vagyunk és < íroszországnak 
beszarábiai példáját követni nem a magyar m in 
zethez illő dolog. Csak azt kérjük, a mit ők, rutén 
és román testvéreink, a maguk számára már bir 
nak, mert megvagyunk arról győződve, hogy az 
apostoli Szentszék, ha a dolog mibenlétéről és ál
lásáról, nemkülönben gör. katholikus egyház nagy 
érdekeiről és kimondhatatlan fontosságáról az arra 
hivatott tényezők által igazán és elfogulatlanul 
felvilágosittatik, (és erre nézve az országos bizott
ság meg fog tenni mindent, a mi lehetséges) ép
pen úgy fogja kérésünket teljesíteni, mint a hogy 
századokkal ezelőtt a szláv és román nyelvvel, s 
e században az arab nyelvvel cselekedte.

Ki fogjuk tehát álláspontunkat fejteni úgy az 
ország, mint az egész katholikus világ közvéle
ménye, valamint a magas klérus és az apostoli 
Szentszék előtt. Szóban és Írásban fogjuk védel
mezni jogainkat, mert hiszen már csaknem egy 
évszázad elmúlt, hogy hol egészben, hol részlege 
sen őseink nyelvét bevittük az Isten házába azon 
tudatban, hogy azt onnan soha többé ki nem bo
csátjuk. Nem tehettünk másként, mert nem akar 
tünk egyebek lenni, mint görög katholikus magva 
tok, s mint ilyenek, hívek az egy. tömés egyházhoz, 
kik nem voltunk képesek semmiféle csábítás 
előtt meghajolni a múltban és nem leszünk a jö
vőben sem.

Szeretettel kérünk tehát benneteket, görög 
katholikus magyar hittestvérek, hogy ti, a kikhez 
buzdító szavunk elhat, jelentsétek az „Országos 
Bizottság** hoz, hogy mozgalmunkhoz, mint magya
rok s mint görög katholiktisok csatlakoztok, hogy 
igy — a költő szavai szerint — „megolvasván 
hányán vagyunk*, össz-gyüjlhessiik erőinket, hogy 
az egyetemes egyháznak és a görög katholikus 
egyháznak nagy érdekeiért és nemzetünknek ra 
gyogó nyelvéért megvívhassuk a becsületnek és 
jognak szent harezát.

Mihelyt a mozgalomhoz való csatlakozási nyi 
latkozatok beérkeznek, az országos bizottság tes
tületileg vagy küldöttségileg tisztelegni fog a her- 
czegpriniásnál, a görög katholikus egyházfőknél 

és a róni. kath. érsekeknél. A pápához egy terje. 
delmes és alaposan megokolt emlékirat kidolgozá
sát is elhatározta az országos bizottság és tervben 
van, hogy annak személyes átnyujtása végett egy 
nagy, országos küldöttség fog Rómába zarándokolni.

Elhatározta továbbá az országos bizottság, 
hogy a budapesti és debreczeni parochiák felálli- 
tása, illetőleg a jogilag fenálló patronátusi kötele
zettség érvényesítése érdekében lépéseket tesz úgy 
a fővárosnál, mint Debreczen sz. kir. városnál.

Az országos bizottság, a mely nem ismeri 
pontosan a hívők hollétét és lakezimét, nagy súlyt 
fektetne arra, hogy a hazai sajtó a szétküldött fü
zetből vagy a hittestvérekhez szóló felhivást, vagy 
legalább az elnöki megnyitó bes7*M» t, lehet, 
egész terjedelmében tegye közzé, mi által lehetsé
gessé válnék, hogy ok is megismerjék a mozga
lom rugóit, a kikhez országos bizottság közvet
lenül nem fordulhat. Hogy ez a terjedelmesebb 
ismertetés eddig elmulasztatott, ezt csak egy kel
lemetlen inczidensnek lehet tulajdonítani, melyet 
az országos bizottság tagjai élénken sajnálnak, de 
remélik, hogy ez a hazafias sajtót nem fogja visz- 
szatartani attól, hogy az említett módon segédkezet 
nyújtson az országos bizottságnak.

Vegyes hirek.
Esküvő, László E. Flóris helybeli áll. 

tanító f. évi julius hó 5 én tartja esküvőjét Kassán 
Báthory Irma kisasszonynyal.

— Az iskolás gyermekek f. hó 23-iki 
majálisa igen jól sikerült. Az eső nem esett és igy 
az erdő megélénkült a nagy sokaságtól. Este a 
felnőttek folytatták a majálist a „Csillag** bán, hol 
egész hajnalig vígan folyt a mulatság.

— Záróünnepély, A helybeli állami elemi 
iskola növendékei és kiváló tantestülete részére f. 
hó 29 én, az az tegnap dél. lőtt tartatott mega záró 
ünnepély az iskola udvarán a szülők és tanügv- 
barátok élénk érdeklődése mellett. Az isteni tisz
telet befejezése után Pohinyi Gézti kir. közjegyző, 
iskolaszéki elnök üdvözölte a szülőket s gyér 
mekeket és azután a mi legszeretet reméllóbb 
tanítónőnk: Mihdlcsik Teréz vezetése mellett az 
iskolai énekkar énekelt és az egyes osztályok nö
vendékeinek szavalatai következtek. Miután a 
könyv és pénzbeli jutalmak kiosztattak, Mathiász 
József iskolai igazgató zárbeszédet tartott és véget 
ért az ünnepély.

— Az ondarai vashid áldozata. Bor
zasztó szerencsétlenség történt f. hó 28-án reggel 
a Bánócz és Tőke-Terebes között levő és az On 
dava Tapolva folyón keresztül vezető vasúti vas
hídon. Ugyanis a személyvonat több arató munkást 
szállított, kik közül egy — kinek nevét még ed 
dig kipuhatolni nem lehetett — a vashid közelében 
kinyitotta a 111 ik osztályú kocsi ajtaját és a hág
csóra állva akarta a folyót nézni. A mikor aztán 
a vonat a vashidra ért, a kelleténél jobban talált 
kihajolni úgy, hogy a vashid egyik oszlopa a szó 
szoros értelmében leszakította az egész fejét és az 
egyik karját. A szerencsétlen ember rögtön szőr 
nyel halt. A holttest ott maradt a hídnál és miután 
személyazonosságát a vonaton utazott többi aratók 
segélyével megállapították, temették el. Feleséget 
és hét apró gyermeket hagyott maga után a sze
rencsétlen ember.

— Katona virtus, F. hó 19 én délután 
véres verekedés volt a nagy zalacskai korcsma ud 
varán. A gálszécsi járásból kél szekéren tartalékos 
katonák mentek gyakorlatra Ungvárra s Nagy Za- 
lacskán a korcsma udvarán etettek s egyúttal meg 
is ozsonnáltak. A fogadóban mulató nagy zalacskai 
legények minden ok nélkül belekötöttek ezekbe 
az utasokba s különösen a kurta ujjasaikat nevet
ték ki. A katonák egy darabig tűrték ezeket az 
éretlen tréfákat, de miután látták, hogy a legények 
folyton kihivóbban viselkednek, őket is elhagyta a 
türelem s oda kiáltottak a hetvenkedő legényeknek, 
hogy ha n.m hagyják őket békében, pórul fognak 
járni; de a legények még jobban kezdtek inger 
kedni az utasokkal, sőt még meg is hajigálták őket 
kövekkel. Lett erre aztán iszonvu verekedés. A 
katonák a bőrükbe nem férő legényeket jól helyben 
hagyták, sőt egyet közülök oly súlyosan összever 
lek, hogy életben maradásához kevés a remény. A 
halálra vert legényuek az atyja rögtön jelentési 
tett a hatóságnál.
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— Tüzek. Az utóbbi napúkban környékiin 
kön igen sok tűz volt és nagy kárukat ukuzott 
mindenütt. így vasárnap éjjel városunkban a fő- 
utczán levő Gleich féle ház ismeretlen okból kigyul
ladt és erről átcsapva a lángok a szomszédos há 
Bakra, rövid két óra alatt négy ház az összes 
melléképületekkel együtt égett el. — Szombat 
éjjel pedig az Őrmező község közelében levő és a 
gróf Széchényi uradalomhoz tartozó kastélyainké 
nagy juhakol hamvadt el. Ugyancsak szombaton 
Nátafalván is tiiz támadt és több lakóház égett el. 
— Vasárnap reggel az egész Vécse község borult 
lángokba és még héttőn is égett. Itt irtóztató pusz
títás történt úgy annyira, hogy alig maradt épen 
egy pár ház; leégett a templom a papiakkal együtt 
és számos uradalmi épület is. A kár hozzávetőleges 
becslés szerint 80—90,000 trtra tehető.

— Az iparos tanonczok vizsgálata vasár
nap délután tartatott inog az iskulában a tantestület 
és négy iparos jelenlétében. Igazán különös, hogy 
a mesterek nem tartják a tanonczok oktatását még 
annyira sem érdemesnek, hogy végig hallgatnák 
azt a rövid vizsgát. A tanonczok egv része szép 
haladást ért el az egyes tantárgyakban, de bizony 
igen sok kívánni való marad fenn ezeknek az 
oktatása körül. A hiba egy része a mesterekben, 
legnagyobb része pedig magukban a tanonczok bán 
van. — Buczinzzky Lajos bizottsági elnök a vizsga 
befejezése után 8 koronát adott át az igazgatónak 
azon czélból, hogy az a legjobb tanulók között 
osztassák ki, a mi meg is történt.

— Előadás zárt ajtók mögött. Valami 
büvészpár járt e héten városunkban és kedden elő
adást tartott a Barnáiban. Miután azonban az 
előadáshoz szükséges csomagok a vasútnál voltak, 
a délután folyamán kimentek oda azok beszállítása 
ezéljából s mig a férj evvel foglalatoskodott, az 
asszony az indóház egyik félreeső helyiségében 
zárt ajtók mögött az egyik vasúti hivatalnok epedö 
kérésére gyakorlati előadást tartott belépti dij nél
kül. Mikor aztán a csomagok ki voltak váltva, a 
férj keresni kezdte az asszonyt és csak egy jólelkii 
vasúti munkásnak köszönhette, hogy gyorsan rá
akadt, — de még sem elég gyorsan, mert a mikor 
az ablakon betekintett, roppant dühbe jött annak 
a látására, hogy felesége már az előadás legha
tásosabb részénél tartott és hogy annak első 
részét nem láthatta. A férj, mikor az ajtó kinyílt, 
nekiesett a feleségnek és jutalmul, a sikerült elő
adásért, össze vissza törte, úgy, hogy ez kénytelen 
volt igénybe venni a Ur. Vtizperéiiyi jóakaratu 
támogatását. — Különben, mint halljuk, az esteli 
előadás nem sikerült annyira, mint a nappali.

— Rituális gyilkosság mindenütt. 
ügy látszik, hogy vidékünk egyes falvaiban egész 
sportszerűen űzik a rituális gyilkossági liirek ter
jesztését. Kezdődött a bánóczi eseten, folytatódott 
a vinnai csendőrruhába bujtatott barom üldözései
vel és most ismét egy gatályi esetről sugdosnak 
azok, kik szeretnek a zavarosban halászni. Néhány 
héttel ezelőtt megemlékeztünk arról, hogy Hatály
ban egy cselédleány ismeretlen okból fölakasztotta 
magát és hogy a megejtett orvosrendőri vizsgálat 
alkalmával talált jelek folytán a leány szeretője, 
ki azon éjjelen a leánynál volt, letartóztatott. —- Most, 
daezára hogy mi bizonyíték sincs és hogy szenzáczió 
legyen, azt hiresztelik, hogy a leányt a zsidók 
akasztották föl; ha kérdezik a józanabbul gondol
kozók, hogy miből következtetik ezt, egyszerűen 
azt felelik, hogy hiszen a leány hullája közvetlen 
a zsidó templom közelében volt felkötve és igy 
bizonyos, hogy csak a zsidók követték el az akasz
tást. — Talán nem ártana, ha valami utón módon 
arra törekedne például a járás föszolgabirája, hogy 
ezek a tendeneziózusan terjesztett hírek megszűn
jenek és hogy ne legyenek kitéve egyes falvakban 
a lakosok — még ha azok zsidók is — holmi 
málezai és vinnaiféle kanászokból és isten tudja 
miféle individuumokból összeállított csendőrhősök 
czél- és oknélkiili üldözéseinek.

— Az önsegélyző-egyesület f. hó 29 éré 
hirdetett rendkívüli közgyűlését — miután az 
alapszabályokban meghatározott szavazatok képvi
selve nem voltak — megtartható nem volt. Ez 
utón is figyelmeztetnek a tagok, hogy az újból 
összehívandó és julius hó 17 éré tűzött rendkívüli 
közgyűlés az alapszabályok értelmében tekintet 
nélkül a megjelenendők számára, okvetlenül meg
fog tartatni.

— ZsfcoZaí értesítő. A helybeli áll. elemi 
iskola kiadta az 1897/98, tanévre szóló értesítőjét. 
Közöljük belőle a következőket: Az iskolába és kis- 
dedovodálm beiratott 216 tanuló, az elemi fiú és 
leányiskolába 687, az ismétlő iskolába 56, az ipa
ros tanoncz iskolába 188, összesen: 1146 tanuló. 
A tanulók előmenetele és magaviseleté általában 
jó volt, valamint az egészségi viszonyok is teljesen 
kielégítők voltak. A tanulók segélyezése. Mint min
den évben, úgy ez idén is az árva és szegény 
tanulók nagyobb mérvben részesültek jótékony 
adományokban. A jótékonyság nemes gyakorlásá
ban első sorban meg kell említenünk a városi 
hatóságot, mely 85 tanulót látott cl szükséges tan
könyvekkel. Felemlítjük Sulyovszky István városi 
föbirót, aki ez évben is oly szép összeget gyűjtött 
össze a városi közönség közt, hogy abból 112 
gyermek lett a legszükségesebb ruhaneművel ellátva. 
Végre a jóltevők közé tartozik a szegényeket 
gyámolitó izraelita nőegyesület, a mely 30 frtot 
adományozott a szegény tanulók felruházására. 
Iskolai ünnepélyek. Hazánk élő és elhunyt nagyjai
nak dicsöitésére és kiváló fontosságú történeti ese
mények emlékezetére minden kínálkozó alkalmat 
felhasznált a tantestület A tantestület. A tantestü
letben a lefolyt év alatt változás állott be. Április 
lió 11 én Kosviczky Margit 1. oszt tanítónőjének 
történt férjhez menetele folytán megürült állomásra 
Deznö Mariska lett kinevezve helyettes tanítónői 
minőségben; tíimkovicz Pál á. ev. hitoktató és paz- 
dicsi lelkész elhalálozása folytán megürült hittanitói 
állás Loyko Imre pazdicsi ág. ev. tanítóval töltetett 
be. Tanítói és ifjúsági könyvtárnak van 714 kötet 
könyve. A tantestület áü: egy igazgatóból, 5 férfi, 
5 nő és két óvónőből, 7 hitoktatóból.

— Ezred-nyelv és hadsereg-nyelv. A 
közös hadügyminiszter rendeletet adott ki, mely 
szerint saját hazánkban a magyar nyelv a magyar 
ezredekben csak mint ezrednyelv használható a 
német nyelv mellett, a legénység oktatására. Ugyan 
ezen sorsa van a tótnak, szerbnek, horvátnak, ro
mánnak, szlovénnek, lengyelnek, melyeket az egyes 
nemzetiségekből kikerülő legénység használ az 
osztrák-magyar hadsereg ezredéiben. A magyar 
nyelv tehát annyi Bécs előtt, mint a rnthén vagy 
a cseh, — de a magyar pénzre az osztrák sereg 
fentartásánál nagy szükség van.

— Zsidó háború. Egy alkalommal már 
említettük, hogy a török utczában levő zsidómen- 
háznál milyen botrányos dolgok történnek, de úgy 
látszik, hogy akkori felszólalásunknak nem lett 
semmi eredménye, mert a botrányok újra és újra 
ismétlődnek. Tegnap is volt ott egy nagy háború a 
közeli lakosok megbotránkozására. Egv vándor 
zsidó, a ki részeg volt, minden ok nélkül ütlegelni 
kezdte az ott állandóan lakó asszonyt és ez okozta 
vesztét, meri az ott volt többi vándorkoldus mind 
rárohant és az utczára vonszolva, össze-vissza ver
ték, úgy, hogy nagy nehezen birt csak a korcsma 
mellett levő állásba menekülni. A nagy orditozásra 
összeszaladt az egész utcza, mert mindenki azt 
hitte, hogy valakit meggyilkoltak. Valóban botrá
nyos egy állapot az és igen helyesen teszik a kö
zeli lakosok, ha megszüntetése végett fölkeresik a 
főszolgabírói hivatalt, a hol mindenesetre találni 
fognak módot a jelzett botrányok megszüntetésére.

— A vallások számaránya. Statisztiku
sok szerint az egész földkerekségén jelenleg körül
belül 1476 millió ember van. Ezek közül 427 mil
lió keresztény vallásit, 514 millió budhista, 195 
millió brahmini.sta, 175 millió mohamed híve, 8 
millió zsidó, a töbi pogány. A keresztény vallások 
követői között 201 millió római katholikus, 89 mil
lió görög keleti szakadár, 137 millió pedig a kü
lönféle protestáns felekezetek híve. A hath. hívek 
lelki gondjait 1163 püspök viseli. A püspökségek 
közt legnépesebb a párizsi egyházmegye 2,141.600 
lél -kkel.

— Érdekes statisztika. Budapesten van 
közel 12(X> ügyvéd, ugyanannyi orvos, 300 épitész, 
1000 egynéhány mérnök, 27 uapilap, (több mint 
Becsben) s ezek között 21 magyar, 6 német nyelvű, 
15 élezlap s ezek közt 9 magyar, 6 német, 32 
könyvkiadó ezég és 50 könyvkereskedés, 430 hir- 
lapiró, 6 ntuzeum, 9 színház, 11 gyntnázium, 700 
Weisz nevet viselő egyén, 500 Fiseher, 450 Kiéin, 
400 Kohlt; összesen 43 név van olyan, a mely 
100 nál többször fordul elő s a legnagyobb elter
jedtségnek örvendő név közül a magyar fővárosban 
német 33 s magyar 10.

— Atapfoton vddaaJbodsU. A aztárai 
anyakönyvvezető: Rakmányi Endre, örököt viszály- 
kodásban él az ottani postamesternővel és minden 
lehetőt elkövet arra, hogy neki kellemetlenségeket 
okozzou. így a többek között pár héttel ezelőtt a 
kassai postaigazgatóságnál följelentést tett ellene, 
vádolván a hivatalos levelek elsikasztásával, hiva
talos hatalommal való visszaéléssel, erkölcstelen 
élet folytatásával, az igazgatóság által a rendsze
res postavizsgálatok toljesitésére kiküldött tiszt
viselőkkel űzött összejátszással és még igen 
sok mással. E följelentés következtében Füzssséry 
Tamás főszolgabíró a postaigazgatóság kiküldött 
vizsgálójával a helyszínére ment, a hol kihallgatva 
az érdekelteket és a vádló által hivatkozott tanu
kat, minden kétséget kizárólag beigazoltatott, hogy 
az egész vád alaptalan és hogy az bosszumüve 
volt. Beigazoltatott továbbá az is, hogy a vádle
vélhez csatolt községi bizonyítványon az elöljáró
ság tagjainak aláirásai kifogás alá esnek annál 
is inkább, mert azoknak egy része nem ösineri 
cl az aláírást valónak, a másik rész pedig, közte 
a biró is, azt állítja, hogy félre lett vezetve annak 
aláírásakor. A vizsgálat megejtése után a vádas
kodó anyakönyvvezetö visszavonta összes vádjait, 
de a postaigazgatóság utasította úgy a postames
ternőt, mint pedig Smuey titkárt, hogy a tenyitö 
feljelentést haladéktalanul tegyék meg, a mi e hó 
29 én meg is történt.

— Fívő tanfolyam. Kónyái Kyu Albert 
a kassai sport-egylet vivóinestere f. évi julius hó 
folyamán városunkban rendszeres kard- és vitőr- 
vivási-tanfolyamot szándékozik nyitni. A kik ezen 
tanfolyamon résztvenni óhajtanak, a lapunk kiadó
hivatalában levő aláírási ivet Írják alá.

— A kisgazda határidő-üzlete. A sze
gedi kir. tábla egy előforduló eset alkalmából 
rendkívül fontos elvi határozatot hozott. Itéletileg 
kimondta ugyanÍB, hogy a kisgazda, hogy ha ha
táridőre ad el saját termésű gabonát, a batáridő 
lejártakor csak azt tartozik szállítani, mije tényleg 
termett Ha tehát termése kevesebb, mint a meny
nyire szállításra kötelezettséget vállalt, avagy ha 
épenséggel semmije sem termett, a kisgazda nem 
köteles semmiféle differencziákat készpénzben fi
zetni, sem pedig a termés hiányát mástól vásárolt 
gabonával pótolni s vevője tartozik annyi gaboná
val megelégedni, a mennyit a gazdának földje tény
leg szolgáltatott. Nagyobb jelentősége van azonban 
a joggyakorlat a gyulai töroénytzék hasonesetb. n 
hozott Ítéletének, a mennyiben a határidő-üzleti 
ügyek legtöbbje végérvéuyes döntésül a kir. tör
vényszékek illetékessége alá tartozik. A gyulai 
törvényszék határozta ugyanis azt, hogy ha az ős
termelő reménybeli termésből gabonát ad el i a 
termésből a szállításra kötelezett mennyiséget nem 
produkálhatja, úgy sem a szállításra, sem az ér
tékkülönbözet megfizetésére nem kötelezhető s 
csakis annyit tartozik szállítani, a mi az arató rész, 
vetőmag és családjának szükséges kenyérre való 
levonás után megmarad.

— A zemplén-vármegyei gazdasági 
egyesület a következő értesítést küldte meg la
punknak közlés ezéljából. .Mélyen tisztelt gazda
társ! A zemplén-vármegyei gazdasági egyesület 
igazgató-választmányának határozatához képest, a 
múlt 1897. év folyamán a vármegye területén mu
tatkozott rossz termés következtében elhalasztott 
termény vásárt a jelen évben okvetlenül megtartja 
s annak helyét és idejét S.-A.-Ujhelybe a f. év 
augusztus havára egy később meghatározandó napra 
tűzte ki. Ezen terményvásárra nemcsak az egye
sület t. tagjait, hanem vármegyénk gazdaközönségét 
olyan kérelemmel hívjuk meg, hogy részvételével 
annak sikerét előmozdítani a közügy és édes mind
nyájunk érdekében szíveskedjék. Mert a gazdasági 
világban lábrakapott a ma már uralkodni látszó 
áramlattal a gazda csak úgy és annyiban képes 
megküzdeni, ahogyan és a mennyiben érdekeit 
közös erővel, közös egyetértéssel és vállvetve ipar 
kodik megmenteni. Tagadhatatlan, fájdalom, hogy 
a gazdára rossz idők járnak, amelyeket a folytonos 
panaszszal nem, hanem csak úgy orvsolhatnnk, ha 
tesszünk ; tosziik azt, amit tenni kinek kinek hatal
mába áll; tesszük úgy, hogy mindnyájunk érdeke 
egyformán és egyenlő megvédésbon részesüljön. 
Mert ha magunkért nem teszünk semmit, mit és 
mennyiben várhatjuk másoktól a saját bajunk or
voslását? Segíts magadon — igy szól az írás —
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és az Isten is megsegít: a gazdára illik a legjobban. 
A gazdasági egyesület azért vállalja el a közveti 
tést s azért nem retten vissza semmi áldozattól, 
mert szentül meg van győződve, hogy az ilyen 
terményvásár rendezése, ha kellő pártolásban ré 
szesül, kell, hogy a gazdaközönség anyagi előnyére 
váljék. És a kellő pártolást mi csak reális alapokon 
nyugvónak tudjuk és gondoljuk. Mert nem elég az 
és talán legkevésbé elég, hogy a koreskedelem 
ellen van a termelő — néha jogosan, néha, de rit
kán, jogtalanul — elkeseredve; magának a terme 
lőnek is a legreálisabbnak kell lennie. Csak úgy 
és ezzel szüntethetjük meg mindenhol tapasztalható 
rayonnirozást, amely csak a gazda hátrányára lé
tesült. A gazdasági egyesület azon tántoríthatatlan 
meggyőződésben van, hogy ezen terinényvásár 
rendezése az eladó és vevőközönség határozott elő
nyére válik. Mert úgy nagy terménykereskedőinket, 
mint malmainkat, sörgyárainkat meggyőznénk ar
ról, hogy vármegyénk északi részeinek kivételével 
a többi részeken oly terményeket tudunk produ
kálni, a mely termények kivitelre s egyéb fogyasz
tásra is első rendűek. Épen azért szándékozik 
állandósítani ezen termény vásárt illetve a f. évtől 
kezdődőleg minden évben, augusztus havában egy 
ilyen terményvásár megtartását vette tervbe. A 
őzéi magában szép és üdvös; a kivitel sikere a t. 
gazdaközönségtől függ; attól a gazdaközönségtől, 
amelyről meg vagyunk győződve, hogy a közügy 
érdekében mindenha az áldozattól sem riadt vissza. 
Ma nem áldozatról, hanem a saját magunk hely
zetének könnyítéséről van szó. Tájékozásul a kö
vetkezőket említjük meg: A terményvásárra beje
lenthető a) búza, b) árpa, c) rozs, d) zab, e) 
repeze, lóhere és g) luezerna. Az e nemű ter
ményekre való bejelentések határidejét valamint 
a minták beküldésének uapját később fogjuk közzé 
tenni. Bővebb felvilágosításai s ez ügyre vonatkozó 
értesítésekkel az egyesület titkári hivatala a legszí
vesebben szolgál. S. A. I’jhelyben, 1898. junius 
15-én. A rendező bizottság nevében Kun g. e. al- 
elnök. Meczner Gyula ig. választmányi tag. Szer- 
viczky Ödön ig. választmányi tag. Kapás L. Au
rél, g. e. titkár.

w Fényképészet, -ur

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy 
Nagy-Mihályban. selyem-utoza, özv. Bika Mihályné házában, egy 

fényképészeti műtermet Js^> 
nyitottam, melyben művészies kivitelű fényképek a legkisebb alakútól életnagy
ságáig — színezve is — Ízlésesen és jutányos árszámitás mellett készülnek.

Továbbá elvállalok mindennemű fényképek, tájképek és épületek nagyítá
sát is jutányosán és a legpontosabb kivitelben.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri mély tisztelettel

HERCZIK BÉLA.

Szerkesztői posta.
Sértett. (Helyben.) Nagyságodnak feltétlenül igaza 

van, csakhogy még sem szabad „azokat" egészen elitélni, mert 
figyelvmlte kell venni, hogy idegenek és hogy másoknak vagy 
másnak az informácziója után járnak el abban a dologban. 
Sokkal jobban elítélendő annak az informálónak az eljárása, 
de hát azér. Nagyságod teljesen vigasztalódva lehet, mert 
hiszen ezután is csak olyan tiszteletben és becsiilésbeu ré
szesülnek majd, mint a milyenben részesültek eddig. Az egész 
dolgon túl kell tenniük magokat.

(íálszéeti. Sajnáljuk, de kérését még sem teljesíthetjük. 
ltutka. Köszönet a figyelemért és kérjük a jövőben is. 
Jakkata>1. (Helyben. Nem közölhető. Kijavítására 

meg nem vállalkozhatunk, mert félünk, hogy egészen újra 
kellene írni. Ezt pedig nem tesszük még az ön kedvéért sem.

ItebiÍHOM. Köszönjük, eltettük.
Mariska. (Homonna.) Vettük küldeményét, de mind

addig, mig teljes nevét nem közli, nem adhatjuk ki. Egyéb
ként nem rossz.
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m-ütlro-v-áes,

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

míikovács-mühe y t 
nyitottam, melyben mindennemű e szakba vágó munkák a leggyorsabban készíttetnek.

Több 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

BEJfDl JÁNOS, mMovacs.
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Felelős szerkesztő : Gál Vilmos.
Kiadó-tulajdonos: Landesm&n B.
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FÉNYKÉPÉSZET
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Nagy-

Mihályon. selyem-uteza. egy

műtermet <
nyitottam, melyben fényképészeti felvételeket a legkisebb alakútól élet- 
nagyságuig a legjutányosabb árszámitás mell- tt eszközlöm.

Az általam eszközlendő felvételek a legizlésesebb és legnagyobb 
pontosságú kivitelben részesülnek.

Azon reményben, hogy a nagyérdemű közönség engem b. pari fo
gásába részesilend, vagyok teljes tisztelettel

Rosenberg Hermán. ^0

ALHAMBRA! Finom levélpapír és boríték. 

mb I doboz ára 85 kr. ■■
Kapható

Landesman B. papirüzletében
Nngv Mihályon.

Nyomatott B. köujrvnyomdájábaa.


