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Szülők és tanítók.
Néhány nap múlva az országban min

denütt megnyílnak a kisdedek hajlékai és 
belépnek az iskolás gyermekek, hogy tanul
janak honszeretetet, istenfélelmet és a mi 
ezeket az életben előmozdítani képes. A 
szülő, ki eddig gondozta gyermekét, öröm
mel bocsátja oda őt, hiszen az iskola leveszi 
felelősségének egy részét, képzelete megnö
veszti a kisdedet s jól tudja, hogy a mi 
magas polczot elér majd gyermeke, annak 
alapját most rakja le a népiskola. A népiskola 
leié irányul tehát annyi ezer embernek a 
szeme és a ki csak egyetlenegyszer próbálta 
meg saját gyermekének komoly tanítását, 
az bizonyára méltányolni fogja a tanítónak 
évi fáradságát, ki oly sok gyermeket tanít, 
a kik nem az övéi, hanem a hazáéi.

Nem a szülők, az egész haza bízza 
reájuk gyermekeit, legifjabb nemzedékét. 
Mióta a népiskolát a müveit nemzetek szen
télyeinek tekintik, Magyarország is érzi és 
talán jobban, mint bármely más állam, a 
népiskolák fontosságát. A népiskolától várjuk, 
hogy derék polgárok, igaz magyarok, hasz
nos munkásai nemzeti fejlődésünknek fognak 
kikerülni műtermeikből s tőlük várjuk, hogy 
a jövő nemzedék kevesebbet fog szenvedni 
saját emlőinken élősködő honárulóktól, kik 
átoknak tekintik, mi ránk áldás, szégyennek, 
mi nekünk büszkeség, kik megvetik nyel
vünket, államunkat és elvakitva, elhódítva 
még csak nem is fényes ábrándoktól, any- 
nyiszor teszik próbára a magyar nemzet 
türelmét.

Valamint az erős férfi inkább bosszú
san tűri a gyerkőezök íiczánkolását, semhogy

T ARCZA.
A megelégedett ember.

Óh én édes faluin ’ Áldott helye sok szenve
désnek, melyeket a visszaemlékezés varázshabdma 
mind gyönyörűséggé változtatBizony mondom, 
ha versiró volnék, a legszebb verset te rólad imám. 
Isten áldását kérném Teád (amit prózában is meg 
teszek) hogy legyen megóva a benned lakozó va 
gyonkája tiiztöl, víztől, a lopóktól; legyen meződ 
aranykalásztól terhesült; jégjárása kikerüljön.

Oh én édes kicsi falum !
Lebegjen házaid felett a béke, egyszerű ein 

berkeid soha panaszra ne nyissák ajkaikat. Mennyi 
mindent kívánnék én reád versben, ha verseket 
iró volnék. így azonban csak azt kénm egyelőre, 
hogy az utadon levő sárt szikkassza föl az isten 
napja mindig a maga idején s a tavaszit soha se 
hagyja nyárára. Mert szép vagy előttem mindig 
óh édes kicsi falum, hanem abban az esetben még 
szebb volnál.

Vén Kerekes Márton jött ki utánam a vasút 
hoz. Amióta nem láttam, felvitte Isten a dolgát. 
Ó maga mondotta, hogy immár megvan eleged ve 
a világi kincsekkel. Neki nem kell több. Ez a két 
dikhencz ló, azt hiszi, hogy kitart, amíg ő maga 
is kitart, valamint arról is meg van győződve 
hogy a szekerét immár el se tudja nyüni, az majd 
a fiatal Kerekes Márton urra marad.

A vén ember megtörülte a homlokát az inge 
ujjával. - w ,

Hajh, hó .’ Fiatal Kerekes Marton fiaira. 

kezét a gyenge had ellen felemelje; ugv áll 
kézösszetéve a nemzet azokkal a lelketle
nekkel szemben, kik gyengeségükben bízva, 
mindig merészebben űzik gálád mestersé
güket.

De még sem kézösszetéve. Cselekedhe
tünk békességesen, mint lovagias nemzethez 
illik. Megnyitjuk népiskoláinkat és tódulja
nak be azokba bármilyen nemzetiségű gyer
mekek és tanulják meg azt szeretni, a mit 
mi szeretünk és azért élni, a miért mi élünk.

A nyelvre helyezzük a fősulvt, mert 
hazánk nyelvén ha beszélni tudnak, nem 
érzik magukat idegeneknek nálunk és az 
idegenség számos bajait ha nem ősmerik, 
akkor nehezebben lehet őket annyira elbu- 
titani, hogy őket itt elnyomják s rabságba 
ejtik. Azután tanulják meg hazafias dalainkat. 
A nyelvet elfelejtik, ha későbbi környeze
tükkel nem érintkezhetnek ezen a nyelven ; 
de a dalok imaszerii hangjai mindig meg
maradnak szivükben és kiolthatatlanná teszik 
a magyar hon iránt égő vágyaikat.

Különösen nemzeti szempontból kell 
megbecsülnünk a népiskolát nemcsak vá
rosokban. de a legkisebb falvakban is. Ott 
a nép ős erejében lakik, könnyen hozzáfér
hető minden benyomás iránt s ha nem 
nyerjük mi meg őket, talán elcsábítja majd 
s hálójába keríti a mindig szélesebb meder
ben terjeszkedő ellenséges agitáczió.

A városokban a müveit polgári elem 
előkészítésének feladata vár a népiskolákra. 
Egy öntudatos polgárság a legnagyobb szel
lemi és anyagi erőt képezi és ebben nagy 
szükség van, hogy az első ismeretek czél- 
tudatosak legyenek. Ne hiányozzék e neve

Közzécsapott a lovaknak, mintha valaki na
gyon megakart volna suhintani.

— Macska! — Hanem azért az állapotommal 
meg vagyok elégedve, az a két dikhencz kitart, 
azután ha marad a többivel, marad, ha nem, nem !

Láttam hogy szorongatja valami az öreg em
bert, de nem háborgattam kérdésekkel. Csendes 
eső kezdett permetezni, behúzódott a ezondrájába 
s hallgatva baktattunk a nehéz utón.

Magam sem igen igyekeztem megtörni a 
csendet. Mikor az ember 15 esztendő múlva látja 
viszont a gyermekkorban megszokott vidéket, bi
zony van mit bajmolódjék a maga gondolataival.

Nem boszantott, hogy olyan lassan megyünk, 
mindegy volt, akármikor érkeztünk be. l’toljára 
is egészen hozzászoktam az egyhangú döczögéshez. 
Közbe-közbe rettenetes kátyúkon vergődtünk ke
resztül, úgy, hogy nem reméltem, miszerint ilyen
formán ló és szekér kihúzza addig, amikorra Ke
rekes Márton bátyám tette volt a terminust, — t. 
i. a diófáig.

— Mióta nem járt erre mi felénk ? — kér 
dezte, csakhogy mondjon valamit.

— Megmondottam.
— Jaj uram, az nagy idő. Hadd lám .’ Ak 

kor még élt a feleségem. Élt ugy-e ? Cgy, úgy, 
ismerte? Hogyne. Dajka volt maguknál. Nemem 
legették egyszer-másszor szegényt ? Nem hisz in, 
mert a dajkájáról megfeledkezik a gyermek.

— Az én dajkám volt a jó asszony bátyám 
uram. Most is emlékszem rá.

- Áldja meg az Isten érte. Ha nem hagyott 
volna itt, most minden jobban volna. Hejli. mondta 
ő, megmondta, hogy ez lesz a vége. Különben . . .

A lovak közzé csapott. 

lésből a hazafiság zománcza sem, mely 
egyedül képes a bevett száraz anyagot köl
tőivé s a gyermek naiv lelkének befogha- 
tóvá tenni.

Ilyen és hasonló nagy feladatokat kell 
a néptanítóknak teljesíteni. Mily hálával 
tartoznak irántuk a szülők ?

Ne véljék azonban, hogy ők fel vannak 
mentve minden kötelesség alól, ha elküldték 
iskolába gyermekeiket. A müveit szülő jól 
tudja, hogy az iskola nem helyettesitője, 
hanem csak kiegészítője a családi tűzhelynek 
és nyomtalanul vesznek ki a tanítások a 
gyermek szivéből, ha otthon közönyt, vagy 
épen az iskolával ellentétes irányzatot ta
pasztal. A mi nemes szellemet a gyermek 
az iskolából hoz, azt, mint idegenből hozott 
növényt, ápolgassák a szülők otthon, hogy 
kifejlődjék és nemes gyümölcsöt teremjen. 
Ily módon lesz az iskola a felnőtteknek is 
nemesitője, kik önmagukról kevésbé volná
nak alkalmasak, az élet annyi bajai kozott, 
magasabb szárnyalást adni lelkűnknek.

Ép ily szent kötelesség, hogy a szülők 
a néptanítókat megbecsüljék. Ők még min
dig a munkásoknak ahhoz a fajához tartoz
nak, kik az önzetlenségre vannak kárhoztatva.

A kiknek nagy feladatukat kell meg
oldani, azok gyakran nagyrészt az idealiz
musból táplálkoznak.

Ha az állam és községek nem képesek 
még való életük követelményeinek kielégí
téséről gondoskodni :-ám lássák a tanítók 
jutalmukat a társadalom szeretetében s a 
szülők hálájában. (Es miből éljenek ? Szerk.)

A gyermek kedélyére is jótékony ha
tással lesz, ha a szülők hálájának megnyi
latkozását, a tisztelet nyilvánulásait látják a

— Rójad macska, nem tart a világ végéig! 
Ismeri a fiamat? 51 i ? Ifj. Kerekes Márton urat?

— Miért mondja urnák, Márton bátyám ?
— Ilejh, mert ur ! Ismeri ?
— Emlékszem rá; az a ki tanult ?
Az én emberem maga elé sóhajtott.
— Veszett volna el a tanulása. Megtanult 

urnák lenni . . .
Nagy hallgatás következett. Találgattam, hogy 

miért olyan nagy baj urnák lenni.
— Mondja csak, maguk is azt tanulták ott, 

hogy ha van kilenczvenkilencz, hát százat adjon 
ki az ember ? Mert nézze instálom, ha nekem van 
három, elköltők kettőt, egyet elteszek ládafiába, 
vagy egyet költők el és kettőt teszek el.

— Értelmes beszéd ez Kerekes uram.
— Na lássa. De neki nem ! Paraszt ember

nek a fia, ur lett belőle, na jó, büszke voltam reá. 
Hivatalt kapott a megyénél. Már most házasodott 
volna meg.

— Hiszen meg is házasodott, de nem a pap 
h ányát vette el, a kit én szántam neki, hanem az 
Isten tudja, miféle szegény ur leányát. Már én 
ezen megmérgelődtem, mert nálunk úgy szokás, 
hogy a fiú megkérdi az apjától, hogy te eb vagy 
kutya, nézd, ezt meg ezt veszem el, jó lesz ? Mi ? 
De ez n< in ! — No várj, gondoltam, rám szorulsz 
inég. A lakadalmára sem mentem el. Egyszer 
hívott, de aztán többet nem. Haragudtunk egymásra.

— Rósz ez az ut uram, de mi már meg 
szoktuk.

Keresztül vergődtünk egy pár veszélyesebb 
helyen s azután ismét folytatta a beszédet. Talán 
nem is hozzám beszélt, csak úgy magába motyogott.

— Ók meg vígan éltek. Hallottam a szom- 
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tanító iránt is a szülök maguk is kötele
sek erre.

Az anyagi erőkben szükölködóknek 
nagy megnyugvásul szolgál, ha erkölcsi 
jutalmakban részesülnek.

Ne legyen a tanító az utolsó a társa
dalomban és ne az iskola a szükséges intéz
mények utolsója, hanem emeltessenek az őket 
megillető polczra ; mert ne feledjék, hogy 
két tényező képes a gyermeknek nevelését 
keresztül vinni s egyik a másik nélkül te
hetetlenül fog állni a nevelés nehéz munká
jával szemben. Ez a két tényező : a szülök 
és tanítók.

A kisiparosok mozgalma.
Hazánk kisiparosaink a szegedi kisiparosok 

kezdeményezésére, országos mozgalomra készülnek 
a fegyház ipar ellen. Szeged után Kassa mozdult 
meg s azt követni fogják nemsokára a többi ipar- 
testületek is.

Végre tehát kilátás van arra, hogy kisiparo
saink öntudatra ébrednek és síkra kelnek legna
gyobb versenytársuk, a fegyenczipar ellen, mely 
eddig önsúlylyal nehesedett reájuk.

Hazai kisiparosaink helyzete a lehető legsi
ralmasabb. Eltekintve attól, hogy fejlődésüket a 
gyári ipar nélkül is fojtogatja, ennél még egy 
sokkal veszedelmesebb áramlattal kell megküzde
niük. Maga az állam csinál nekiek konkureneziát, 
az országos fegyintézetekben űzött iparágai által 
s működésével a szegényebb vidékeken határozot
tan okozója a prolvtárizmus terjedésének és sza
porodásának.

A rab r.unkával, az előállítási dij csekélysége 
s az anyag nagymérvű bevásárlása miatt ők nem 
versenyezhetnek s a fogyasztó közönség oda megy, 
hol szükségletét a legolcsóbban szerezheti be s 
igy egyes iparágak fenállásukban veszélyeztetve, 
folyvást hanyatlanak s közelednek a megsemmisü
lés felé.

Ily szomorú körülmények között örömmel 
köszöntjük ezen, határozottan üdvös mozgalmat, 
mely végre felrázza tétlen tespedéséből az illetékes 
köröket.

Természetesen a fegyenczipar beszüntetése 
csak fokozatosan következhetik be s eleve felmerül 
az a kérdés, mivel foglalkoztassa az állam a fegy
intézeteket ? Erre is megfelelünk rögtön.

Használja fel az állam azt a nagy munkaerőt, 
melyet a fegyintézetek és kerületi börtönökben 
letartóztatott és elitéit foglyok munkaképessége 
képvisel legczélszerübben úgy, hogy az által a mi 
kisiparunk a természetellenes konkurencziától meg 
kiméivé — az a munkaerő olyan elhagyatott ipar
ágnak legyen a megteremtőjévé, melyért hazánk 
milliókkal adózik a küllőidnek.

szédoktól, hogy ma egy szép köntöst vett az asz- 
szonyának, holnap aranyfülbevalót, azután meg 
mást és mást. Czifra firhang, márványkőasztal, 
festett szoba járta uram. Csak úgy, tudja a hogy 
moudtam : kapunk kihnczvenkilenczel, kiadunk 
százat. Olyan az ur mind. Hát én csak a magam 
paraszt eszével vártam : tudtam, hogy mi lesz be
lőle. Mind csak nem jön pénzt kérni tőlem. Az 
ismerőseim elkeztdek szurkálni: Na Kerekes Márton, 
ur a fiad, mit érsz vele, hogy úrrá nevelted ? Kád 
se néz, nem vette el, akit mondtál mi ? — Eljött 
vagy egyszer hozzád ? Na hiszen, csak azt várd. 
— Hát én, uram, nem tudom, hogy mekkora az 
ember szive, de azt tudom, hogy nagy büszkeség 
férkőzhetik belőle. — Várjatok, — mondtam — 
lesz idő mikor térden állva fog előttem könyörögni, 
akkor majd azt teszi, amint én parancsolok.

— Na hát eljött az idő. Egyszer csak beállít 
hozzám, a parasztemberhez, az az ur. Szerettem 
volna, hogy lássák a szurkálódók, mint könyörgött, 
éppen hogy mondtam, térden csúszva. Mondta, 
hogy kt zömben a becsülete, idegenhez nyúlt, tó 
ritsem meg. — Jól van Kerekes Márton ur, ha 
elválsz a feleségedtől, a czifra asszonytól s elve
szed azt, akit paraszt apád mond. Kerekes Márton 
ur! — Ezt mondtam, nem engedtem belőle sem 
mit. — Nem kellett, ám ő lássa. Mondja : egészen 
én vagyok az oka, hogy elvesztette hivatalát, hogy 
elzárták.

— Hanem az idő telik, múlik, — folytatta 
tovább a vén ember, a büszkeség is elszállingózik 
az ember szivéből. Mert már nem haragszom reá. 
Ezelőtt egy pár esztendővel láttam a fiacskáit a 
városban, az iskolából jöttek, foltos volt a ruhács 
kájok, de tiszta.

Hazánk kiadása pamutszöv tekért milliókra 
rúg. Mi ugv véljük, hogy ha a fegyintézetekben 
levő végtelen olcsó munkaerőt a pamutszövés czel- 
jára lehetne felhasználni. Hazánk szükséglete itthon 
olcsón lenne előállítható és nem kellene annyi 
millió forinttal a külföldnek adóznunk s a pamut 
szövés meghonosítása nemcsak a fegyházakra, ve
gyes vidékekre is kiterjedvén, áldásává lenne az 
egész országra.

A magas kormány, midőn a haza és polgár
ság jobblétéről van szó, min hunyhat szemet ily 
életrevaló intézmény megvalósítása előtt. Ez esz
mének keresztülvitele közös érdek, mely egyrész
ről adófizető polgárait — értve alatta a kisiparos 
osztályt — nyomortól megmentheti, sőt vagyono- 
sodását mozdítja elő akkor, midőn a fegyenczeket 
a pamutszövés czéljaira használja fel s ezáltal a 
kisiparosokat menti meg a bukástól visszaadván 
nekik kenyérkeresetüket.

A pamutszövészet f gyenezek általi feldolgo
zása, korrekt, jól felfogott vezetés mellett kell, hogy 
prosperáljon, mert a feldolgozót pamut 8—12 frt, 
vámmellett, holott a nyers pamut vámmentesen jön 
be és azonfelül a fegyencznél nem kell attól tartani, 
hogy ott hagyja a munkát és más gyárba szegődik. 
Azon keleti országok pedig, a hol ezen produktu 
mok értékesítendők lennének Magyarország váró 
saihoz 2—4 napi rövideLb úttal vannak mihozzánk, 
mint Ausztriához és igy mi bizonyára oly nagy 
mennyiséget alig lennénk képesek produkálni, a 
mily nagy fogyasztója volna.

A pamutszövészetben Manchester játsza a 
világon az első szerepet, utána jön Frankhon, 
Németország és Ausztria. A legnagyobb az in 
dusztriai téren első sorban a szövőgyárak foglalják 
el, mert roppant tér nyílik általa.

A pamutszövődéknek Magyarországon leendő 
felállításából s annak a fegyeneznek általi üzemben 
vételéből nem csak az iparosztálynak, hanem az 
országnak nagy mérvű, mondhatom miilókra menő 
haszna lenne, mert a pamutszövészet erkölcsi tá
mogatás mellett oly nagy lendületet venne, hogy 
nemcsak a fegyenczek, de még a lakosság tekin
télyes része is foglalkozást nyerhetne a felállítandó 
gyárakban.

Kisiparosaink a fegyenczipar ellen megindult 
országos mozgalma alkalmával ezeket ajánljuk az 
intéző körök figyelmébe.

Vegyes hirek.
A király születésnapja, A mai napot 

az egész ország űrna pként üli meg, mivel szeretett 
királyunk: 1. Ferencz József születés napja ez. 
Városunk közönsége az által adott kifejezést az 
imádásig szeretett király iránt, hogy fellobogózta 
a várost és a róm. kath. templomban hálaadó is 
teni tiszteletre gyűlt összes. A templomban meg
jelentek az összes hivatalnokok is.

Egy szegletről néztem utánnok.
Úgy jött, hogy sírjak, amikor tudtam, hogy 

nekem mennyi a vagyonom s ők foltos ruhában 
járnak. Azt is gondoltam, hogy az anyjok nem 
lehet olyan rossz asszony, amilyennek mondották. 
Hallottam, hogy amig az ura egy kicsi Írnok va 
lanti irodában, addig ő varrással szerez a házhoz.

— Hát én, uraim érzem, hogy egyrészt hi 
bás vagyok. Megpróbáltam, hátha jóvá tehetném. 
Nagy vagyont tettem készpénzzé s elküldtem neki. 
Riinánkodtam, hogy fogadjad, ne nyomorogjanak. 
De nem ! visszaküldötte. A nyomorúságban is ur 
az az ember. Küldtem aztán titokban leveleket a 
féleségének, hogy fogadja el ő. Az sem! — Uram, 
azt hittem, hogy kettéhasad a szivem, mikor igy 
megtagadtak a gyermekeim. Ugv jártam, mintegy 
féleszű a jószág után, vagy talán nem is jártam, 
hanem csak lézengtem. Minek gyűjtöttem a sok 
pénzt ? koporsópárnának ? Az én fejem alá gyalult
forgács való, paraszt ember vagyok.

Újból és újból kértem az asszonyt, utoljára 
azt irta, hogy az unokáimnak tartsam meg majd.

Áldja meg az Isten azt az asszonyt, mintha 
<gy nagy kősziklát emelt volna le a gyenge ke
zeivel a mellemről. Azóta megelégedett ember va
gyok ismét. I tána állok a gazdaságnak s mondha
tom, hogy csak úgy nő a vagyon. A cselédeim 
kaszálni vannak, hát gondoltam, ezzel is takarítok 
valamit ; hogy ne üljek hiúban, magam jöttem az 
ur után szekerességbe.

A hegy mögött feltűnt az első házalak fehér 
fala, nagyot dobbant tőle a szivem.

— A málczai mulatság, mely vasárnap 
este lesz igen látogatottnak Ígérkezik, a mennyi
ben az egész környékből számosán készülnek arra. 
A sárospataki dalárda 40 taggal vesz részt a hang
versenyen, melynek műsora a következő: 1. D.d- 
csoport : előadja az abarai népdalárda. 2. „Az 
apród“ Somló Sándortól; szavalja Farkas Andor 
ur. 3. Kurucz dalok : Előadja a műkedvelői zene
kar; Farkas Andor, Mózer Ödön, Olchváry Ernő, 
Stépán Ernő, Virágh Gyula, Stépán Aladár, Far
kas Ferencz, < Hchváry Aladár és Farkas Dezső 
urak. 4. „Valzer Rondó- Gumbert Ferencz: énekli 
Oláh Matild urhölgv, zongorán kiséri Olchváry 
Gizella urhölgv. 5. „Kedves ember- Gabányi Ár
pádtól; szavalja Sallay Béla ur. 6. Magyar egyve
leg : czimbalmon előadja Stépán Aladár ur. 7. 
„Judás- Várady Antaltól; szavalja Nyitray Lajos 
ur. 8. Magyar ábránd: gordonkán előadja Olch
váry Ernő ur. Kisérik : Mózer Ödön, Olchváry 
Aladár és Farkas Dezső urak. 9. „Vallomások- 
Rákosi Tibor tól. Előadják: Olchváry Gizella ur- 
hölgy és Nyitray Lajos ur. 10. Dalcsoport: előadja 
az abarai népdalárda.

— Próbabál, Kender tánezmester, ki váró 
sulikban taufolyamot tartott, e hó 29 án rendezi 
Barnai nái a próbabálat. A tanítványok próbabálja 
8-tól lO ig tart, a mikor aztán a felnőttek mulat 
sága következik.

— Tilz, Hétfőn folyó hó 15-én este 10—11 
óra között ismét tűz volt városunkban, a mikor is 
az alsó-utczán levő Friedman Márton háza gyuladt 
ki szokás szerint ismeretlen okból. A tűz erről az 
égő házról átcsapott a bal- és jobb oldalon levő 
Szabó és Sznintsák féle házakra és ezek is teljesen 
leégtek. Mogemütjük, hogy ez a három ház a ta 
valyi nagy tűzvész alkalmával szintén leégett és 
csak alig pár hónapja, hogy készen lettek az épít
kezésekkel és most újból leégtek.

— Iskola takarítás. Néhány nap múlva 
megnyílnak ismét a tantermek a gyermekek szá 
mára. .Jelzi ezt az is, hogy a szokásos évi nagy 
takarításokat most teljesitik az iskolában és a tan 
testület tagjai is szállingóznak hazafelé.

— Terményvásár. Lapunkban már em
lítettük, hogy a Zemplén vármegyei gazdasági egye 
sülét S. A.-Ujhclyben termény vásárt rendez. Mint 
bennünket értesítenek, a termény vásár f. év aug. 
hó 22 én lesz S.-A.-Ujhelyben, a vármegyeház tér 
méhen. A megnyitás d. e. 9 órakor lesz s a vásár 
d. u. 1 óráig tart. A vásár idejét az elnökség azért 
tűzte az említett órákra, mert 9 óráig minden ol
dalról beérkeznek a vasutak s a déli órákban 
minden irányban indulnak. A sörgyárak, mümal- 
mok képviselői és a kereskedők tehát a legelőnyö
sebben látogathatják ezen termény vásárt. Az adott 
jelekből ítélve, termények bőven lesznek bemutatva 
s ezen tény bírta reá az egyesületet, hogy a min
ták beküldésének határnapját aug. lli-áig bezárólag 
meghosszabitsa. Ezen üdvös intézkedésre az egye
sületnek, valamint a termény vásárra az érdeklődők 
figyelmét felhívjuk.

— Vadászter illet bérbeadás, A rákóczi 
körjegyzőséghez tartozó Szucha község úrbéres 
gazdáinak vadászati joga e hó 22-én d. e. 9 órakor 
lesz a rákóczi községi biró házánál bérbeadva.

— Földbirtok-viszonyok, Magyaroszág 
lakosai közül f<»ldmiveléssel foglalkozik 3.547,206 
férfi és 973.465 nő. A mezőgazdasággal foglalkozók 
közül van : Birtokos 1.451,707, haszonbérlő 23,393, 
gazdatiszt 11,925, éves cseléd 554,458, munkás 
771,846, zsellér 35,448, családi kisegítő szolga 
698,428. Ezen kimutatásban csak azok vannak 
felvéve, a kik tényleg résztvesznek a termelésben. 
Azokat, a kiket ezen foglalkozás tart, de a terme
lésben tényleg részt nem vesznek, a népszámlálás 
nem tüntette ki.

— Temylomépltés, A lasztoinéri újonnan 
épitendő ev. ref. templom építését Katzer Ferencz 
homonnai építész vállalta fél 4600 frtért.

— Az állámvasutasok nem adómen
teseké Az utóbbi időben a „mávu alkalmazottai 
szerették magukat állami tisztviselőknek tekinteni, 
sőt mindenütt a hol csak lehetett, kivonták magu
kat a községi pótadó fiízetése alól. Mindazon jegy
zők, kik azt nagyon jól tudták, hogy a ináv. al
kalmazottai nem állami alkalmazottak, kivetették 
rájok a községi pótadót, kik azt megfelebbezték, 
melyre nézvo a közigazgatási bíróság, mint legfőbb 
Ítélő fórum, a következő határozatot hozta: »A
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Államvasutak alkalmazottai se köztisztviselőknek, 
se állami tisztviselőknek, altiszteknek vagy szol
gáknak nem tekinthetők, az 1893. évi VI. törvény- 
czikben meghatározott adómentesség rájuk nem 
vonatkozik? Ennek alapján tehát minden máv. 
alkalmazott tartozik községi pótadót fizetni.

— Az Iparosok betegsegélyzóje. A hely
beli ipartestület kebelében alakult betegsegélyzo 
pénztári választás e hó 14 én ejtetett meg részben. 
Tudvalevőleg egy Ízben már volt választás ez ügy
ben, de miután az nem az iparhatósági biztos, 
hanem a szolgabirói kiküldött által a lehető leg- 
törvénytelenehbül ejtetett meg, a vármegye meg
semmisítette. az uj választásra erősen készültek 
az iparosok és — mint értesülünk — olyan tet
tekre is el voltak készülve, a mikről egyáltalán 
nem akarunk említést tenni. A gyűlésen megjelent 
Sulyovszky István ipartestületi ügyész is, a ki az 
iparosokhoz igen szép beszédet intézett, intve őket 
a békességre és egyetértésre. Ennek a beszédnek 
meg volt a teljes hatása és csak később derült ki, 
hogy mennyire jó gondolat volt az, hogy Sulyovszkyt 
meghívták oda. Tulajdonképpen azonban válasz
tás nem is volt, csak kinevezés, mert a törvény 
világosan kimondja, hogy a betegsegélvző el
nöke, pénztárnoka és titkára mindenkor az ipar
testület tisztviselői lehetnek. A törvény ugyan azt 
is mondja, hogy az igazgatósági tagok választása 
is megkísértendő és csak ha ez mm sikerűim 
egyhangúlag, nevezi ki az iparbiztos ajánlatára 
az iparhatóság. Ez azonban meg sem kísérel tetett, 
mert az alapszabály idevonatkozó szakasza nem 
egészen a törvény szellemében készült, mivel az 
igazgatósági tagok kinevezését feltétlenül az ipar 
hatóságra bizza, a mi nem helyes. Hisszük azon
ban, hogy az ezen ügyben történtek után az ipar
hatóság is alkalmazkodni fog szigorúan a törvényhez 
és az iparbiztos javaslata értelmében jár el annál 
is inkább, mert meggyőződhetett arról, hogy raá 
soknak a jogait még sem lehet, de nem is szabad 
megcsorbitani erőszakosan. De eltekintve mindettől, 
elérkezett a főideje annak, hogy a polgárság ke 
belében kiütött és dúló egyenetlenségek megszűn
jenek teljesen. Erre kell törekedni nem csak ma
guknak az iparosoknak, hanem azoknak is, a kik 
állásaiknál fogva hivatva vannak arra, hogy az ő 
ügyeikkel foglalkozzanak. -— Végre pedig az ipa 
rossághoz is van egy pár szavunk. Meggyőződhet 
lek róla, hogy az erőszakoskodásokkal és egymás 
félrevezetésére irányuló törekvésekkel nem csak 
hogy nem használnak maguknak, hanem igen so
kat ártanak. Erre pedig sem a saját, sem pedig a 
közérdek tekintetében mi szükség sincs. Fogjanak 
kezet, értsék meg egymást és a czivnkodások, gya- 
lázkodások helyett a maguk érdekeit igy segítsék 
diadalra, mert ez esetben nemcsak a saját ügyeik
nek használnak, de egyben emelik a város tekin
télyéi is, a mi pedig szent kötelesség. Ez esetben 
kivívják a mások becsülését és szeretetét.

— Főkör főnök én körféinök. A „köz 
igazgatásiban olvassuk, hogy a magyar nyelv két 
osztrák mintára mondva csinált névvel fog n jövő 
évszázad elején gazdagodni. Ezzel szemben két 
tősgyökeres magyar nevel irtanak ki a használat
ból. A közigazgatás államosításával ugyanis a „Fő 
szolgabiró44 szép és megszokott czime el fog tűnni. 
A ki az egykori főszolgabíró teendőit ellátja, an
nak „főkörfőnök4* lesz a czime. A mellé rendelt 
hivatalnok is leveti a „szolgabiró*4 ócska nevet és 
a „köríőnök“ modern czimet veszi fel. A főszolga 
biró elkpott czim, mint a „Gesammt Monarchie*4 
többi államaiban levő kerületi főnökök czimével 
meg nem egyező, kikiiszöböltetik.

— Üdvözlet Nagy-Mihályból. Ilyen 
felirattal és Nagy Mihály város látképevei ellátott 
igen csinos levelezőlapokat készíttetett a helybeli 
Landesman B. ezég és árusít darabonként • > krjá- 
val. A levelező lapokon különféle képek vannak es 
igen alkalmasak arra, hogy az érdeklődést min 
deniitt fel költsék.

— Trafikok zárórái. A pénzügyminiszter 
az utóbbi napokban a kisebb dohánytőzsdek zár
óraidőnek megállapítása érdekében az alábbi kör
rendeletét intézte valamennyi kir. pénzügyi igaz 
gatósághoz: „A dohánygyártmányok eladására vo 
natkozó szabályok 15. §-a értelmében a dohány 
kisárusok üzlethelyiségeiket P órakor kötelesek 
nyitva tartani. Minthogy a kisebb községekben a 
zárórának pontos betartása, ameneyiben ily helye

kén a forgalom a téli hónapokban az esti órákban 
teljesen megszűnik, a jövedék érdekében nem 
sziiksvges, felhatalmazom a kir. pénzügy igazgató* 
ságot, hogy oly községekben, a hol a 9 órai záróra 
szigorú betartását a helyi viszonyok nem követelik, 
annak merev betartásától eltekinthessen s ily he
lyeken a kisárus záróráit a viszonyokhoz képest a 
fenti szabálytól eltérő időben állapíthassa meg 
olyképen, hogy az ily üzletek az október — már- 
czius hónapokban esti 7, az április — szeptember 
hónapokban esti 8 órakor lezárhatók legyenek?

Csipeszek figyelmébe. A honvédelmi 
miniszter a kisiparosok által szállítandó 1O,(NK) pár 
bakkancs és 10,<M M» pár könnyű czipő szállítására 
hirdet pályázatot. A bakkancsok ára páronként 
•') frt 2 kr., a könnyű czipőké 4 frt 17 kr. A 
munka legkésőbb 1899. évi márczius végéig szál 
btandó a központi ruhatárba. A vonatkozó ajánla
tok az ipartestületek utján, a hol nincs, közvetlenül 
terje8ztendők be a miskolezi kereskedelmi és ipar
kamarához. Óvadék nem szükséges.

A kisiparosok és a /egyházipár.
A szegedi kisiparosok kezdeményezésűre országos I 
mozgalom indult meg a fegyházipar ellen. A sze
gedi kisiparosok ugyanis a minap gyűlést tartottak, 
a melyen a fegyházipar mielőbb való rendszabályo
zása mellett foglaltak állást s kívánták, hogy a 
fegyházipart fokozatosan szüntessék be. E tárgy ban 
kérvényt is nyújtottak be a ker.sk. és iparkama
rához. A fegyházipar ügyével és a kisiparosok hely
zetével fog foglalkozni a jövő hónap 19 én Kassán 
az iparkamarai titkárok országos értekezlete is.

Az ungvári királyi bábaképzó'-in- 
zetben az ez évi őszi tanfolyam kezdődik : szep
tember 1 én, végződik január végén. Tudnivalók : 
1. Az előadási nyelv magyar; (felvétetnek azonban 
Hitben nyelvű tanítványok is.) 2. Egy tanfolyamra 
30 tanítványnál több mm vétetik fel. 3. A felvétel 
a jelentkezés sorrendje szerint eszközöltetik. Je
lentkezni lein t egy hónappal a tanfolyamok meg
kezdése előtt, löbb jelentkezőnél feltétlen előny 
nyujtatik azon nőknek, kik eddig is mint falusi 
bábák működtek s a jövőben is ett szándékoznak 
maradni s kik e czélból az illető község elöljáró
sága által hivatalosan lesznek kijelölve. 4. A fel
vételhez szükzéges okmányok : a keresztlevél, b-'i 
erkölcsi bizonylat. Általában középkorú, egézséges, 
— városok es nagyobb községek részére pedig csak 
írni, olvasni tudó . gyének vétetnek fel. 5. Kisebb 
községekbe törekvő növendékek az illető közigaz 
gatási hatóság előterjesztésére 20—30 frt készpénz 
segély s esetleg tandíj mentességben is részesülhet
nek. Ezen kívül használatra kaphatnak egy — 
az illetékes község tulajdonát képezendő — félsze
rest bába táskát. 6. Városok és nagyobb közsé
gekbe törekvő növendékek az intézet részéről 
anyagi segélyben nem részesülnek. Ezek szükség 
egy tanfolyam alatt a következők : a) beirási. tan
én vizsgadij 20 frt; b) élelmezési költség 5 hóra 
eca 50 frt; c) 1 felszerelt bába táska 20 írt; d) 
oklevélre bélyeg 1 frt; összesen 91 frt. 7. Előle- 
ges beiratáshoz az 5 ik pont alatt jelöltek okmá
nyaikat, a 6 ik pontban jelöltek e mellett ellenben 
5 frt beiratkozási dijat is tartoznak beküldeni. 8. 
Levelezések az alábbi czimen végzendők, l’ngvár, 
1898. évi julius hó 24 én. Az ungvári bábaképzö- 
intézet igazgatósága.

— A kiállítás költségei. Az 1900. évi 
párisi kiállítás óriási méreteiről fogalmat adnak 
azok az összegek, mit a törvényhozás azokra meg
szavazott. 1896/7 évre ez kitett 12.537,750 frtot, 
a f. 1898 évre 29.238,916, az 1899. évre 24.193,000 
rét, 1900 ra 38. 76,000 rét, 1901 re 2.785,985; 
összesen 106 millió 783,000 frankot. Ehhez Pária 
maga 20 millióval járul hozzá.

— Egy korona egy életért. Egy csóna
kázás alkalmával egy ur a vízbe esett és a hajós 
saját élete koczkáztatásával mentette meg őt. A 
megmentett egy koronát adott jutalmul a bátor 
életmentőnek. A körülállók zúgolódtak e miatt a 
fukarkodás miatt, az életmentő azonban fenhangon 
odaszólt:

— Mit akartok ? 1 > tudja legjobban, hogy 
mennyit ér az élete !

— Fezeién. Kórházi orvos: A beteg már 
sokkal jobban van, mint tegnap. Majdnem lázmentes.

Ay/o/o': (>h, ez más beteg. A tegnapi meghalt, 
el is vitték.

(Jrros : ügy? Az már más . . . De azért csak 
továbbra is úgy adja be az orvosságot a mint 
mondtam.

CSARNOK.
Szamár a hintóbán.

— Humoreszk. —

A Pethőczy família állandóan künn tartóz
kodott nagy kit< rjedésü pusztáján. Az öreg Pethő
czy akarta ezt igy. Gazda volt a szó teljes értel
mében s sohasem vezérelte egyéb ideál, csak a 
természet, a fold. De meg nem is érezte szükségét 
annak, hogy közelebb húzódjék a társadalom 
czentrumához. A pusztától szép akácz fasor vezetett 
ki az országúira s ezen másfél óra alatt kocsin 
elh hetett jutni Göröncsére.

Pethőczyék csak ritkán rándultak be Görön
csére, nagyon hozzászoktak ehhez a szép, csendes 
őszi fészekhez. De nem úgy a Pethőczyék baba 
arczu Piroskája, ki nap-nap után kénytelen volt 
ezt a kis utazást végig szenvedni. Piroskát neve
lőintézetbe Íratták s a Pethőczyék kocsisának 
úgyszólván egyéb feladata sem volt, mint ezt az 
édes terhet reggel el és délután haza röpíteni.

.Jóska a libériás kocsis büszke is volt átn, 
hogy a családnak ezt a legnagyobb kincsét az ö 
korlátlan kezeire bízták.

Nem múlt el nap, hogy az öreg Pethőczy ne 
intette volna :

— Azután óvatosan hajts Jóska fiam. Ne 
feledd el, hogy reád bíztam legszebb büszkesé
gemet.

— Nem lesz baj nagyságos uram, mondo
gatta Jóska s mikor a hintóval lekanyarodott az 
országúira, megeresztette az istrángot, párszor su
hintott az ostorával s a két szénfekete csikó ver
senyt repült a széllel.

Persze Piroska ilyenkor mindig megjutal
mazta holmi elcsent szivarok alakjában, melyek a 
Pethőczy szekrényéből kerültek ki.

Pvthőczyéktől félórányi távolságra közvetlen 
a göröncsei országút mentén húzódott el Nobel 
Ármin borkereskedő nagy ki terjedésű uradalma. A 
Nobel famíliának nagy hire volt az egész megyé
ben. Pazar lukszust űztek s minden módon szere
pelni kívántak az előkelőbb társadalmi körökben.

Mikor az öreg Nobelt a dzsentri kaszinó 
beválasztotta választmányi tagjai sorába, hirtelen 
felszökött a Nobel család tekintélye. Az öreg Nobel 
elhatározta, hogy fiából, a 19 tavaszt élt Dolfi 
gyerekből is dzsentrit nevel. Megtanította lovagolni, 
vívni kártyázni s mikor Dolli mindezeket elsajá 
titotta. egy csomó bölcs tanács kíséretében felavatta 
a fiatal dzsentrik sorába.

Nem tudni, hogy Dolli ezen bölcs tanácsok
nak mennyin* felelt meg, de az tény, hogy a 
Pethőczyék szép Piroskája iránt roppant kezdett 
érdeklődni. Nap nap után megleste a portájuk előtt 
elrobogó hintót és nagyokat köszönt a hintóbán ülő 
szöszke szép babának.

Később jó borravalóval rábírta Pethőcziék 
kocsisat, hogy kapujuk előtt lépésben hajtson. Egy 
Ízben még azt is megkérdezte Jóskától, hogy a 
kisasszony érdeklődik e iránta.

Jóska az ő hamisítatlan őszinteségével nyom
ban megfelelt:

— Hát érdeklődni, úgy hiszem érdeklődik, 
mert többször kérdezte már tőlem, hogy lehet vala
kinek oly nagy orra, mint a nagyságos ifiurnak.

Doltit ez nem ejtette kétségbe. Az orrából 
— gondolta — legfolebb lefürészeltet egy darabot 
valami híres speczialistával s mégis megszerzi 
magának ezt az angyali teremtést.

Történt pedig valamely napon, hogy Jóska 
szerencsétlenségére neki hajtott egy álló fatuskónak 
s a hintó kereke izzé porrá törött. Jóska úgy le
gurult a bakról, akárcsak egy alma. Egy pillanat 
alatt talpon volt s nem törődve azzal, hogy’ hom
loka vérzik, oda rohant Piroskához, nem e történt 
baja.

Piroskának az ijedtségen kívül nem történt 
más baja, csak aggódva nézett Jóskára :

— Jaj mi lesz most velünk ?
— Sohse aggódjék kisasszony ! — mondá 

Jóska. Ahol nagy’ a veszély, ott közel van Dolfi.
S tényleg néhány perez allatt ott termett 

Dolfi s nem telt bele egy negyedóra, pótolva volt 
a kerék s a hintó tova gördült Göröncsére.

Piroska < gy hangos köszönöm mel jutalmazta 
Dolfi szívességét és ez valóságos önkívületi álla
potba hozta. Ily szívesség után — gondolta ma
gában — neki már némi jogai is lehetnek Piroska 
irányában. Ez* k a jogok pedig abban nyilvánultak, 
hogy most már lóháton leselkedett az országúton s 
mikor Piroska arra kocsizott, tőből szakasztott ró
zsákat dobálgatott be a kocsi ablakán.

Piroska egy ideig csak tűrte Dollinak ezt a 
különös sportját, de végre is kifogyott a türelem
ből s elpanaszolta otthon kényelmetb n helyzetét.

Pethőczyék nem akartak Nobelékkal feszült 
viszonyba kerülni, családi tanácskozást kezdtek 
Dolfi megrendszabályozására, de eredményre nem 
jutottak. Jóska, midőn hírül vette, hogy a családi 
tanácskozás nem birt radikális eszközt találni Dolfi 
kiábrándítására, elhatározta, hogy azt ő maga, a 
család tudtán kívül hajtja végre.

I A rá következő napok egyikén Piroska hírül
| vette, hogy Dolfi nagy meglepetésre készül az ö
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uAmár*. Hogy ezt a meglepetést kikerülje, aznap 
otthon maradt. Ez éppen kapóra jött Jóskának. 
Nagy titokban befogott s a Pethöczyék szürke 
vizhordó szamarát nagy nebezeu besegítette a hin
tóba. Elkészülve azzal, a nagyftilU pasasér roppant 
ámulatára neki vágott a görönesei országutnak.

Dolfi már ott őgyelgett az országúton, hatal
mas virágbokrétával a kezében. Elhatározta, hogy 
ma személyesen nyújtja be a csokrot Piroskának. 
Megpillantva a hintót. messziről elkezdett Jóská 
nak integetni s tényleg közvetlen előtte meg is 
állította a csikókat Jóska.

Dolli dobogó szívvel szökött a hintó ablaká
hoz ■ már egyik kezével be is nyúlt a bokrétával, 
mikor a hintóbán levő pasasér e nem várt megle- 
petésre kidugja fejét s hosszú füleit előre szegezve, 
belezug Dolti fülébe: i . . . i . . . há . . . há!

A hintó már rég eltűnt a láthatárról, de Dolti 
még mindig ott reszketett azon a helyen, görcsösen 
szorongatva kezében a bokrétát.

Másnap már Piroska akadály nélkül ért be 
Göröncsére. Dolti pedig elutazott, hír szerint Lon
donba, Párásba világtapasztalokat szerezni.

Felelős szerkesztő : Gál Vilmos.
Kiadó-tulajdonos*: Landesman B.

hirdetések”
Vb t. »z. r ,

—181W. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 104. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagyinihályi 
kir. járáabirótiág 1898. V. 197/6 azátnu végzése által Nagy- 
Mihály város én társai javára Firley Vilmos ellen 786 forint 
tőke, ennek különböző idő felszámítandó 6*/t kamatai és ed
dig önsaesen 190 forint perköltség követelés erejéig elrendelt 
kielégi tóéi végrehajtás alkalmával bírói lag le és felülfoglalt 
vegyes kicsépeli élet ne mii és szalmából álló ingóságok nyil
vános árverés utján eladatnak.

Mely árverést a fenti számú kiküldést rendelő végzés 
folytán a helyszínén, vagyis az életnemii a városháza udvarán 
a szalma pedig a vasúton túl levő mezőn leendő eszközlésére 
1898. évi augusztus hő 22-lk napjának délelőtt 
10 és illetve délután 3 órája határidőül kitiizetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni 
fognak.

Kelt N.-Mihályon, 1898. évi augusztus hó 18. napján.
Gál VibnoH, 

kir. bir. végrehajtó.

Kitűnő sutopor 
körülbelül 40—50 deka búzaliszthez 

ára 5 Irx.
Használati utasitás! A liszt a sü

tőporral egyenlően összekeverendő és az ösz- 
szes hozzávalóval tésztává gyuratik; azután 
rögtön a sütőbe teendő, még mielőtt „meg 
kelni* hagyjuk. */2 kilo liszthez elegendő*!” 
csomag 2 dekagramm.

STELLA vegyészeti gyár

LEDERMANN D.
Budapest, YIL, dohány-uteza 81. sí.

Kapható minden jobb fűszer
kereskedésben.
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mm. »z»m. Árveré8i hirdetmény.
A nagymibályi kir. járásbiróság, mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Barlog Mihály 
szalóki lakos végrehajtatónak Barlog Andris u. ií. 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 672 frt 25 kr. 
töke követelés és járulékai iráuti végrehajtási 
ügyében a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék a nagy- 
mihályi kir. jArAsbiróság területén levő a szalóki 
32 ik számú tjkvben irt ingatlanból Barlog Andrást 
illető '/,-ed jutalékra az árverést 784 írtban ezennel 
megállapított kikiált.Asi Árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1888. évi izept. 
hó 28-ik napján délelőtt 10 órakor Szabik 
község liAz.AnAI megtartandó'nyilvános Árverésen a 
megállapított kikiáltási Áron alul is el fog adatni.

Az árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10%-At vagyis 73 forintot kész
pénzben vagy az 1881. LX. I. ez 42 g-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren
delet 8-ik § ában kijelölt óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
Nagy Mihályban 1898. évi június hó 29-én.

Mattyanornxky Mór, 
kir. jbiró.

_____  Kir. albiró helyett.
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í
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Nagy-

Mihályon, lelyem-útcsa, egy

fényképészeti műtermet 4
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nyitottam, melyben fényképészeti felvételeket a legkisebb alakútól élet- 
nagyságuig a legjutányosabb árszámi tás mellett eszközlöm.

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

Azon r< menyben, hogy a nagyérdemű közönség engem b. pártfo
gásába részesitend, vagyok teljes tisztelettel

Rosenberg Hermán, W?
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Levelező-lapok
W Nagy-Mihály látképével

Levelező-lapok
tréfás szöveggel

Levelező-lapok
alkalmi képekkel

LANDESMAN B. könyv- és papirkereskedésében NAGY-MIHÁLYON
4-í/f/ tlrb ára S kr. kaphatók. ügy ilrb ára á kr.

w Fényképészet.
Van szerencséin a nagy énlent il közönség becses tudomására hozni, hogy

Nagy-Mihály bán, selyem-utoza, özv. Bika Mihályné házában, egy

fényképészeti műtermet
nyitottam, melyben művészies kiviteli! fényképek a legkisebb alakútól életnngy- 

ságuig színezve is — Ízlésesén és jutányos árazámitás mellett készülnek.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri mély tisztelettel

HERCZIK BÉLA.

Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdájában.


