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Felsó-Zemplén zz e t I X- ufK. I=.
MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

SZERKESZTŐSÉG:
Hova a lap Rzellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :
Torök-utcza. 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérinentetlon levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-tér soronkint 20 kr. — 

Hirdetések jutányosán számittatnak.

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

Egyes szám ara 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
L&ndesman B. könyvnyomdája.

Könyvet a népnek.
Elvesz a nép, mely tudomány nélkül 

való !
Ezer évek előtt hirdetett igazság ez. — 

S ez az igazság még ma is betöltetlen űr
ként tátong, mely tátongó űrbe beleesnek, 
beletaszittatnak s akaratlanul is bele hulla
nak igen sokan, kik a tudományt nem is
merik, vagy törvényt megszegik, sőt gyakran 
magukkal rántanak sok ezreket, kik aztán 
e rosszakarat, ravaszság által vájt százados 
sötétség mélységes fenekére hullva — össze- 
zuzatnak.

Századunk a felvilágosodás százada, 
nyomról-nyomra haladva, irtja a sötét szá
zadok hagyományait s világitó fáklyaként 
terjeszti a tudomány sugarait minden irány
ban s minden zugot igyekszik világával 
elárasztani, de a tudatlanság eme legsötétebb 
üregét alig képes betölteni, a világosságot 
alig tudja eljuttatni . . . Pedig csakis a tu
domány világosságot volna egyedül képes e 
sötét mélységben huhukoló baglyokat s en
nek visító denevéreit s minden csuszó-má- 
szóit elriasztani s ezen (irt vagy betölteni, 
vagy áthidaltatni.

Csodálatos, de való, hogy a szellem 
lobogó fáklyája (a tudomány) nem terjed 
arányban az alsó rétegekben, mint az lehet
séges volna, a mint annak terjedni kellene, 
mert hiába az ismeret, a tiidomány-szomj, 
bizonyos vágyat feltételeznek. E vágy, eme 
törekvés nélkül meg sem szerezhető. — Az 
ismeretet, a tudományt át kell vinni az 
életbe, mert a nem alkalmazható ismeretek 
hasonlók a földben rejlő kincsekhez. Van
nak, de hasznot nem szereznek. ■

Helyes ismeret az, mely az elmének 
józan felfogását gyarapítja, a szívnek nemes
ségét s az akaratnak az igazsághoz, a tör
vényhez való szilárdságát előmozdítja, s ennek

T A R_C Z A.
Együtt.

Lassan, nehéz fáradt léptekkel ment fel az 
öreg a lépcsőn. Por, meg a fiatal fii zöld hamva 
ülepedett meg a csizmáin, a haja nedves, össze
csapott; valahonnan messze tanyáról jött be gyalog. 
Szinte azt lehetett hinni, hogy összeesik szegény. 
Vén, meghajlott vállas paraszt volt, kopott ünnepi 
köntösben, lapos tarisznyával, szomoruságteljes, ba 
rázdás arczczal. A hogy meglábalta a márványlép- 
esőket, mentében hiába kapaszkodott a korlát széles 
kőlapjába, mert nem lehet azon a ezifraságon fogni 
semmit sem.

Aztán megállt fönt és leszólt reszkető, öreges, 
elfulladt hangon :

— Te csak várj itten I
— Várok apám.
Egy barna tanyai lány állott a városháza 

kapujában. Betegségre valló halvány arczából szo
morúan világlott elő két fekete szeme.

— Várok apám, csak menjen.
Az öreg befordult a rendőri folyosóra s a 

kenetlen ajtó bántó csikorgásával együtt egy éles, 
apróra szakgatoít hang kezdett terjengem a bolto
zatos viszhangzó kapuivek alatt. Siró gyermekhang 
volt az, egy rövidke, pólyába kötözött állampolgár 
panaszkodó szava, a mely gyorsan futott szét a 
kapuboltok különös derűt kölcsönzött a különben 
meglehetősen komor és unalmas falaknak. Igen, 

minél tágasabb körben való, terjesztését tiizi 
‘ia hr<’"u"l' erez V!lr.Y cse- 

leksSfcJiajpWuánt jó, egyaránt igaz, szép és 
nemes.

E tudományok, ez ismeretek kell hogy 
kiterjedjenek annyi irányban, a mennyiféle 
az ember társadalmilag kötve van.

Tudomány, ismeret, a kenyér-kereset 
terén.

Ismeret a társadalmilag elismert hasz
nos eszmék és elvek előmozdításánál.

Ismeret a törvény és rendnek tisztelete 
és betartására nézve.

Ismerete a világ folyásának, az ebben 
kifejezett viszonyoknak.

Ismerete mind azon dolgoknak, melyek 
az egyént jó polgárrá, jó hazafivá tehetik.

Csak egyedül az ezekben való helyes 
felfogás és józan Ítélet szerezhetik meg ez 
életbeni megelégedettséget és boldogságot, 
melyet a legszegényebb sorsú ember is meg
szerezhet magának, ha munkáját híven, oda
adással teljesíteni s keresetéhez mért kiadás
sal okosan szabja meg életszükségleteinek 
betöltését.

A népnek nagy zöme, az u. n. alsó
osztály tanulatlansága folytán sok-sok olyan 
ferde nézeteket, sok-sok olyan tökéletlen 
fogalmakat rejt és Imid magában, melyektől 
szabadulnia azért oly nehéz, mert az anya
tejjel szíttá azt magába, mig másrészt a tu
domány világossága vagy nem került agyába 
és szivébe, vagy a régihez való ragaszkodása 
folytán megvet minden újítást, minden hasz
nosabb ismeretet s egy hosszú életen át 
rabja marad ferde nézetei, ismeretei és szo
kásainak. Mig ellenkező esetben is — hala
dása oly lassú, hogy az eredmény éppen 
nem elégítheti ki várakozásainkat. — Innen 
magyarázható, hogy népünk minden ujitást, 
javítást, minden könnyebb és ezélravezetőbb 
intézményeket, mely az ő homályos észjá- 

olyformán szaladt szét ez a sirás. mint hosszú bo 
rulat után az elsötétült mezők fölött a napsugár.

Eleinte alig lőhetett megtudni, hogy hol van 
a gyerek. Csak azután látszott. Az a sápadt arezu 
lány tartotta a karjában a lármás süvölvényt és 
beszélt hozzá mindenféle érdekes dolgokat, a mik 
hatnak az ilyen tanulatlan apróság kedélyére. Be 
szélte, hogy mindjárt jön ám a király, nagy aranyos 
koronával, aranyból van a kardja, a tarisznyája, 
abban egy nagy macska és mind megeszi tisztára 
azokat a kis embereket, a kiknek fogalmuk sincs 
arról, hogy’ a városháza folyosói alatt nem szabad 
sirni.

Falusi népéletünk egyik jövendő kitűnősége 
csak belebeszélt a dologba és hagyta mondani ma
mával a mesét. De azután, vagy mivel talán félel
mes volt neki az a hely, vagy hogy sokáig késle
kedett az aranyos király az aranyos tarisznyával, 
elég az hozzá, hogy a gyermek megint elkezdett 
sirni végeszakadatlanul.

Ha el tud csodálkozni az. ember a fiilemilén, 
hogy mint fér meg torkában az a tömérdek sok 
hang, akkor el lehet bámulni ezen is. Ez a csöpp 
ember, ez a kis hitvány falusi poronty, olyan Iái
mat csapott, hogy a liátulsó rendőri börtönök elől 
is kíváncsian szaladtak elő szuionyos fegyverekkel 
a strázsák. Közben beszélt habogva néhány szót, 
azután kiabált s végül ordított, mintha nyúznák. 
Fölverte egészen a városház nyugodalmas csendjét 
ott a komoly márványlépcsők körül ez a ritka, ott 
talán hallatlan szemtelenkedés. 

rá-sa ellen van, rendesen kigunyol, lenéz s 
keményen kárhoztat.

A tudomány emberei bármilyen igye
kezettel munkálják a közjót, bármiként igye
keznek a felvilágosodást teijeszteni a nép 
között, mégis kevés kivétellel — untalan 
másokban, de sohasem „önmagában* keresi 
a hibát, ha életsorsa — melynek pedig 
mindenki maga a szerzője — nem tetszése 
szerint megveti s ha vágyai elé valamely 
akadály az idő vagy viszonyok által gördit- 
tetnek, melyhez sehogy sem akutja magát 
alkalmazni. . . . Es ha valaki hibájára fi
gyelmezteti, vagy neki helyes tanácsot ad, 
megvetőleg fordul el attól, holott az. által 
magának békés és boldog életet biztosíthatott 
volna, mig ellenben vakon rohanva az em
lítettem tudatlanság sötét vermébe hullva, 
későn s bánkódva látja be ismeretbeli hiá
nyait, melynek eme keserű szavakkal ad 
kifejezést: „Hej. ha én azt tudtam volna?“

A hiányos ismeretnek s bizonyos fokú 
értetlenségnek kifolyása még népünknél az, 
hogy a vagyonnak aránytalan felosztása el
len oly sokat torzsalkodik s abba belenyu
godni nem bir. Pedig mióta a világ fennáll 
s fenmillani fog, a vagyonbeli különbözet 
mindég megvolt és minden időben megleszen. 
Szegény és gazdag, ur és szolga egymásra 
utalva vannak, közösön, kölcsönösen, egymás 
boldogságának előmozdítására rendeltettek.

Vagyont szerezni becsületes módon min
denkinek megengedve van. de más vagyonára, 
tőkijére, tulajdonára szerezményére áhítozni, 
mások képességeit, szerencséjét, sikereit, ha
talmát irigyelni s gonosz szemmel nézni, 
sem józan észre, sem jellemességre nem mutat.

Miért hát az a gonosz gyűlölet, az a 
bizalmatlanság, az a konok irigység azok 
ellen, kik vagy nagy szorgalom, fáradozás 
és költség s Istentől nyert képesség és ado
mány, szerencse vagy öröklés utján maguknak

Hetivásáros volt az idő; férfiak, asszonyok 
mentek el a kapu előtt s mindenkinek vágya jött 
befutni és megnézni, hogy ugyan mi baja van a 
kicsinek. Komoly hivatalnokok aktákkal a hónuk 
alatt, savanyu adótisztek polgárok és néhány öreg 
asszony kérdezgették, hogy mi baja van a kis 
ártatlannak? Talán a nyavalya töri?

A fiatal falusi lány zavartan igyekezett azon, 
hogy elhalgattassa fiát. Sápadt beteges arcza, a 
hol körül volt véve az érdeklődök kiváncsi, talán 
durva pillantásaitól, kipirult — s ö izgatottan fe
lelt, hogy nem tudja, el sem birja képzelni, mi 
baja a gyereknek.

S itt ebben a tolongó tömegben, a melynek 
a hátulja már azt sem tudta megmondani, hogy 
gyilkost vagy halottat jött-e bámulni ide, — ebben 
a tömegben egyszerre csak megjelenik egy fiatal 
barna legény a munkás emberek öltözetében s a 
hogy előre furakodva. meglátja a gyereket meg 
a lányt, mint egy rémlátó, olyan tekintettel néz 
rájuk. Szeretne elmenni, de nem bir. Ugyanekkor 
fölveti a fejét a lány s a hogy rápillant a legényre, 
megretten. A vér egv pillanat alatt lehuzódik ar
czárói s az sápadt fehér lesz megint. Aztán megint 
visszaszökik bele. Magához szoritja a gyermeket, 
mintha féltoné, s a másik pillanatban egy névtelen 
szivbevágó örömérzés elkiáltatja vele :

— János I
A gyerek hirtelen elhallgatott, a tömegben 

csend támadt, a legény két erős karjával szétvá
lasztotta az. előtte állókat és odament a lányhoz 
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vagyont, tekintélyt, magas állást szereztek 
a társadalomban, a kik ennek megtartásáért 
igen sok testi és szellemi erőt fejtenek ki, 
mely erőfeszítés és küzdelemről az alantabb 
álló irigyeknek fogalmuk nincsen !

Helyes felfogású, józan Ítélettel bíró 
egyszerit emberek is beláthatnák, hogy igen 
sok közönséges ember, ki az. életet jó re- 
ménynyel. de kellő képesség és akarattal 
kezdte meg, mily tisztességes állást biztosított 
magának a társadalomban ! Kisebb földbir
tokosaink — illetőleg földmivelőink — kö
zött bánván vannak például olyanok, kik 
teljes szegénységgel kezdették pályájokat s 
ma inár irigyelt emberek.

Hány kétkézi munkásnak van ma tűr
hető életsorsa, kinek talán annyi reménye 
sem volt kezdetben, hogy saját házikója 
legyen s most saját tarlójáról eszi nyugodtan 
övéivel csinosan bútorozott lakásában a meg
elégedésnek fehér kenyerét.

Ugv látszik azonban, hogy czélomtól 
messze tértem, mert czikkein homlokzatára 
az van Írva: Könyvet a népnek !

Igen, könyvet a népnek ! Olyan köny
vet, mely az ilyen józan világnézetekre, 
ismeretekre, igazságokra megtanítsa, minőket 
fentebb elsoroltam.

Könyvet, mely elméjét helyes irányba 
terelje, mely vele a társadalmi helyzetek 
killönféleségét, de egy czélra, t. i. a haza 
és mindnyájunk boldogságára czélzó intéz
mények hasznát és czélszerilségét megismer
tesse ; mely megmagyarázza, hogy a vagyon
nak csak annyi becse van az életben, a 
mennyire az jóra fordittatik, mig elleneset
ben nyűge a testnek s veszedelme a léleknek: 
mely megtanítsa arra, hogy senkinek javait 
ne irigyelje, hanem e helyett ismerje be. 
miként a kűlömböző állapotok szükségesek, 
mivel egymást kiegészítik s véderedményök- 
ben a jólétet előmozdítják.

Igaz, hogy Írni a népnek nehéz. Nehéz 
tudomány annak nyelvén Írni, lmgy annak 
szive legközepébe tudjunk belopózkodni. Ne
héz azt felkelteni, még nehezebb akaraterejét 
megmozdítani. 1 *e ha bármilyen jó irányú s 
olcsó könyvvel rendelkezünk is. mit ér az. 
ha annak józan tanácsai, magvai éppen abba 
a talajba nem Indiának, melybe eredetileg 
szánva lettek ? A terv, a szándék meghiúsul, 
mert a nép zöme mit sem tud arról.

Jó könyveket a népnek, ez a feladat 
megoldásának csak egy negyedrésze. Három
negyedrésze pedig abban áll. hogy vitessük 
megbízható jó emberek által helyébe. Ajánl- 
tassuk melegen,jó lelkiismerettel: beszéljük, 
mintegy tukmáljuk reá azokat és megveszi!

Szinte félve, szégyenlősen, lehajtott fejjel, csendé 
sen ment oda. a kezét szinte öntudatlanul tette a 
pólyára, a hol a lány keze volt, végig simogatta 
a szepegő kicsi arczát és halkan mormogta:

— Itt vagyok ... itt vagyok. Kati !
S valóban, egy falusi Don Jüantól, a ki cser 

ben hagyott egy leányt, a ki keserűséget támasztott 
odakint a szivekben, ugyanakkor üresnek érezte a 
magáét, a ki elszökött onnan, a hol szerelmet ra
bolt s a ki a körülmények esudálatosságánál fogva 
visszatért, töredelmes bünbánatával megindultan, 
lehajtott fővel : annak elég azt mondania, hogy itt 
van s nem kell hozzátennie, hogy itt is marad.

A gyerek megpihent a sírásban, a komoly 
hivatalnokok elmentek a komoly aktákkal, a sava
nyú adólisztek elvonultak, hogy konferáljanak 
savanyu polgárokkal; a vénasszonyok szintén el
vonultak, mert nem volt, a ki kérje bölcs tana 
csukát; a strázsa visszament az őrhelyre, a lány, 
az asszony boldogan nézett a legény szemébe és 
csöndesen sugá neki :

— Légy itten János!
Es még idelent ezek történnek, a roskatag 

vén paraszt ember fönt ott állt a kapitány előtt és 
kiönté előtte nagy keserűségében, a mi a szivén 
feküdt. Beszélt s az az eset állott be nálla, mikor 
az ilyen vén, kérges szivek érezni kezdik azt, a 
mit az ajk beszél — s az ősz paraszt megnyilat- 
kozva az ő zengzetes falusi nyelvén, beszél úgy. 
hogy szinte klasszikusnak tetszik. Előkerülnek 

Megveszi, mert hát helyébe viszik! Es meg
veszi azt bármily rósz legyen az, csak „ol
csó" legyen !

Jó könyveket, később olcsó néplapokat 
a népnek, olcsót és tanulságosat. 1 >e embert 
a gátra, kik azt, mint a tudomány zászlóját 
lobogtassák, faluról-talura, vásárról-vásárra 
hordozzák. Ellenesetben a ponyvák büzhödt 
régi és újabb termékeinek piszkosságaiból a 
lelket megmételyező „baczilhtsok" soha ki 
nem pusztulnak s népünk között még ten
gersokáig fog járványkényt terjedni az er
kölcsi halál, ha az orvos még sokáig késni 
fog. ki az epidémiákat, úgy maga, valamint 
járvány-biztosai által kipusztitani s a szegény 
nép erkölcsi érzelmeit e betegségtől fertőtle
níteni nem fogja. E fertőtlenítés pedig abban 
áll. hogy kell biztosokat kiküldeni, kik a 
levegőt tisztitsák. a büzhödt tárgyakat be
töltsék, a világosságot terjesszék, a jellemet 
nemesítsék igazi jó müvek által ; mert más
ként e járvánvszerii nyavalya: a tudatlanság, 
ferde fogalmak, erkölcstelen kinövések, a 
törvény és őrei ininti tiszteletlenség meg 
nem szűnnek.

Vegyes hirek.
— IIiratulvizsgálat. A szokásos éves 

vizsgálat megetetett a helybeli kir. járásbíróságnál 
az elmúlt héten. A vizsgálat megejtésére Reiaz 
Aladár kassai kir. Ítélő táblabiró küldetett ki. a ki 
mindent a legnagyobb rendben talált.

— A város csatornáxása ügyében a hely
színi tárgyalás folyó évi november hó 16-án lesz 
megtartva Tliurdnszky László tb. megyei főjegyző 
elnöklete alatt a helybeli városházánál. Erre a 
tárgyalásra megidéztettek az elöljáróságon kívül az 
összes érdekelt községi lakosok is.

— Amerikai kivándoroltak norna, 
Zavatka községből ezelőtt mintegy hét évvel Za- 
oszin Mihály odavaló jómódú gazdaembernek a 
veje Matő Mihály Amerikába vándorolt, a hol a 
legveszedelmesebb földalatti bányamunkára vállal
kozott. hogy minél több pénzt keressen. A pénz 
szórajának e napokban adta meg az árát, mert egy 
óriási gép nagy hajtókereke véletlenül megragadta 
és legott elvágta a fejét. A szerencsétlen Ameriká
ból az alatt a hét esztendő alatt, mig ott dolgozott, 
több mint 3(MK) irtot küldött haza amúgy is jó
módú feleségének.

A siketnéma leány története. 1897. 
év január hó 10 én gyönyörű szép leányt szállítot
tak be Szerencsről a miskolezi kórházba, (’zombjá- 
ból patakzott a vér, át volt lőve, úgy találták meg 
a határban egy árokban vérbe fagyva. S in Szeren
csen, sem a környéken nem ismerte senki. A 
vizsgálat nagy aparátussal megindult és sikerült 
annyit megtudni, hogy egy Hajdú András nevű 

azok a kifejezésekben gazdag szólamok, a miket 
ritkán hallunk, azok a régi őserőktől duzzadó sza
vak, a miket lassanként elfelejtettünk s csak a 
nehezen modernizálódó falu öregjeinek az emléke
zeteiben élnek még.

S a vén ember elmond egy régi történetet egy 
leányról a kit megcsaltak, — egy legényről, a ki 
hütelen lett — és egy urbahajló vén apáról, a ki
nek ősz fürtjeire ráesett a gyalázat sora.

A mint beszél megnyílik a háta inegett az 
ajtó és bejön ez a kettő. Szemérmes elfogédzással 
az asszonyleány, a lecsöndesült, az alvó kis gyer
mekkel a karján és utánuk a legény.

Az öregnek eláll a szava, csak bámul s az 
után az öröm kitörő nevetése verődik á korhatag 
mellből.

— Itt vagytok, itt ? . . . — együtt !
A legény beleszól :
— Együtt apám.
V ékony tünde napsugár fut át a szobán, a jó 

vizsgálóbíró mélázva néz a levegőbe egy füst 
macska után, az Írnok is mosolyog, az osztályjegyző 
dobogva jön át a hivatalból s úgy tetszik, mintha 
mosolyogna és szeretettel integetne aranyozott fe
jével a vaskeresztröl a megfeszített Jézus a megtért 
apa felé . . .

— Együtt, együtt ! . . .
Corvin. 

kerülő lőtte meg — vad helyett, tévedésből. Kilé
tét azonban nem sikerült megtudni; lefényképezés, 
körözés, minden eszköz kevésnek bizonyult annak 
kiderítésére, hogyan került a 17 éves szép néma 
leán y az ismeretlen helyre. A szegény leányhoz 
pedig hiába beszéltek, hiszen elvesztette beszélő 
képességét teljesen és csak értelmetlenül dadogott. 
Többszöri fáradságos nehéz műtétet állott ki a 
kórházban, hogy a borzasztóan megroncsolt végtagot 
megtarthassák és az amputatió ki legyen kerülve, 
a mi sikerült is, majdnem 2 évi gondos ápolás 
után. A múlt héten szállították tolonczolás utján 
vissza Szerencsre. Hogy mi a neve, még most sem 
tudni. Pedig szegény mutogatja, hogy neki test
vérei és szülei vannak, de hát ez kevés illetőségi 
helyének megállapításához, elvinni pedig nem je
lentkezett senki.

— Tánexvlgalom. A helybeli tantestület 
folyó évi deczeinber hó 3-án tombolával egybekö
tött tánczvigalmat rendez a tanítói segélyalap 
javára.

— Népsxerü tudományon felolvasást 
tartott — mint gálszécsi tudósítónk Írja — az ot
tani kath. körben Dr. Schicarcz Ignácz általánosan 
becsült körorvos „A tüdővész terjedéséről és az 
ellene való védekezésről.- A felolvasást, mely hasz
nossága és a szép előadás által egyaránt lekötötte 
a hallgatók ügyeimét, nagy és díszes közönség él
vezte végig. S hogy a nemes czél és a felolvasó 
egyénisége méltó fogadtatásra talált, igazolja a tény, 
hogy a kör derék eluöke, főt. Gay János plébános 
a szép felolvasást melegen megköszönvén, általános 
tetszés között arra kérte a népszerű orvostudort, 
hogy szakavatottságát máskor is a nagyközönség 
épülése czéljából hasonló módon érvényesíteni szí
veskedjék.

— Körlevél. Van szerencsém b. tudomásra 
hozni, hogy ügyvédi irodámat Varannóról Buda
pestre tettem át, s azt f. é. november 1 én Vili. 
Kerepesi ut 57 ik számú házban megnyitom. Ki
váló tisztelettel Dr. Kelemen Jakab ügyvéd.

— Fotográfiák ax isxákosság ellen. 
Egy berlini mértékletességi egylet néhány hét óta 
nagy eredményeket ért el új módszerével. Az egy
let űzetett embereket tart, akik a csapszékek körül 
járnak s minden részegen támolygó embert hamar 
lefotografálnak. Ezek a fényképek aztán Berlin 
legnépesebb utczájának egyik külön e czélra rendelt 
bolthelyiségéban ki vannak függesztve. Egész nap 
tolong a közönség a boltban s nagyokat mulat a 
részeg Hgurákon. Akkor aztán megjelenik a részeg 
s könyörög, hogy vegyék le a képet a falról. Ké
relmét csak akkor teljesitik, ha becsületszavára 
fogadja, bog}' többé nem issza le magát. Eltekintve 
attól, hogy eddig néhány fotográfust hatalmasan 
elpüföltek, az egylet nagy eredményeket ért el . . .

— Esküvő. Dr. Pogány Gerö helybeli gya 
kurló orvos folyó hó 25 én vezette oltárhoz csik- 
csatószegi Csaté Ottikát, Kalotaszegen. — Az uj 
házaspár folyó hó 26-án meg is érkezett és igy 
városunk szép hölgykoszoruja ismét szaporodott 
egy gyönyörű rózsával.

— Kálvinista babona. A király né halála 
alkalmából a kolozsvári „Ellenzék* ez. napilap sa
játságos esetet mond el, mely a kolozsvári ev. ref. 
theologiai fakultáson történt. Az „Ellenzék- közle
ménye szerint a gyilkosság előtt két héttel egy 
magyarországi lelkész meglátogatta a fakultást s 
többek közt a dísztermet is megtekintgette Kenessy 
Béla theol. igazgató kiséretében. A diszterem egyik 
sarkában felülit egy, a földön heverő kép, — me
lyet az igazgató felemelve, meglepetve látták, 
hogy az a festmény Erzsébet magyar királynét 
ábrázolja. Még nagyobb meglepetést idézett elő az 
a körülmény, hogy a királyné képén és pedig a 
szív körül, két helyen volt a kép beszakadva. Ezt 
látva a vendég, oda szólt az igazgatóhoz : „Kosz 
ómen /“ Ugyan ki képzelte és képzelhette, hogy a 
királynő képét ért katasztrófa rövid idő múlva 
ilyen gyászos és megdöbbentő valósággá fog átala
kulni ? Hihette-e különösen az a vendég lelkész, 
hogy az ő ártatlan baljóslata ilyen kegyetlenül fog 
beteljesedni f

— UJ okmánybélyegek. Még csak alig 
két hónapja, hogy az u j koronaértékre szóló okmány- 
bélyegeket forgalomba hozták s máris újabb ok
mánybélyegeket szándékoznak kibocsájtani. A pénz
ügyminiszter megbízta a m. kir. államnyomda 
igazgatóját, hogy művészi rajzok alapján uj ok- 
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minybélyeg-jegyeket készíttessen, mert a forgalom 
bán levők nem elégítik ki a jogos művészi igényeket. 
A bélyegek tervrajzit nyilvános pályázat utján szer 
zik be s mindössze csak hét pályadijat tűznek ki, 
mert csak hét féle rajzu bélyeg kiadását tervezik.

— Cxigányháboru. Furcsa kis háborút 
rendezett a napokban a helybeli első zenekar. 
Ugyanis, mint köztudomású, az egész banda egy 
famíliából áll és most, hogy már több bandista 
irigykedett Miklós Jancsi első prímásra, csínyt 
követtek el ellene és a második prímással szövet
kezve, különváltak és külön is akartak basarelni. 
Csakhogy a közkedveltségü Jancsi is résen volt 
és idejekorán észrevette a merényletet; nem is en- 
engedte az ő jogait és a hol csak a renitensek 
megjelentek azon czélból, hogy lóvét csároljanak, 
mindenütt a Jancsi hívei szólaltatták meg a szer
számot, mert erre nekik volt engedélyük. Persze 
Jancsi még többet is tett : látván, hogy Fáraó és 
az ö ivadékával tovább egy bandában úgy sem 
lehet, a napokban elutazik, hogy egészen uj bán 
dát szervezzen. Nem is rossz gondolat, mert Jancsit 
mint tisztességes czigányt, a közönség csakugyan 
kedveli és bizonyára méltányolni fogja törekvéseit. 
— Elképzelhetjük már most, hogy milyen háború 
lesz majd akkor, ha az újonnan szervezendő banda 
megkezdi B tevékenységét. “

— Egy millió forint népiskolákra. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter törvényjavasla
tot nyújtott be, amelyben 1,000.000 frt hitelt kér 
állami iskolák és tanító lakások építésére. Az indo 
kolásban el van mondva, hogy az országban 196 
olyan, részben községek, részben hitfelekezetek 
által az államnak átadott népiskola van, melyek 
tűrhetetlen épületekben vannak elhelyezve. Ezért, 
már csak az állami tekintély megőrzése szempont
jából, de más iskolafentartóknak buzdító példaadá
sul is, segíteni kell a tűrhetetlen állapoton. A 196 
iskolánál 302 tanteremről és 177 tanítói lakásról 
kell gondoskodni. Az építési költségekhez községek 
és felekezetek részéről 43.259 frt pénzérték szol
gálatik, mely összegnek levonásával az építési 
költségek fedezetére még, 1,086.000 forint kell, 
de remélhető, hogy az árlejtési tárgyalásók ered 
menye az lesz, hogy egy millió forintból kitelik 
az építés.

— A gyilkos sxive. Megható történetet 
olvasunk egy gyilkosról, kiben az apai szív meg
szólalt. A múlt héten az eszéki kir. törvényszék 
előtt egy rianczi születésű paraszt állott azzal a 
váddal terhelve, hogy orgyilkos módon megölt egy 
bérlőt, ki ellene birtokháborítás miatt több port 
folytatott. A vádlott eleitől végig mindent tagadott, 
de a törvényszék a tanúvallomások alapján 18 
esztendei rabságra Ítélte. Ezen a végtárgyaláson 
egy leírhatatlan izgalmas jelenet történt, mely a 
tárgyalást egy napra meg is szakította. A tanuk 
között megjelent a gyilkos felesége is. Az elnök 
megkezdi az általános kérdéseket.

— Hány gyermeke van ?
— Három.
A vádlott izgatottan felugrik a pádról:
— Hazudsz! — ordította rettenetes hangon.

— Nekünk hat gyermekünk van !
— Az asszony szomorúan nézett férjére s 

halkan megszólalt :
— Igaz, hat gyermekünk volt, de mióta vizs

gálati fogságban vagy, három meghalt difteritiszben.
A gyilkosnak elállott a szava s szörnyű te

kintettel meredt feleségére. Szivettépő sóhajtás 
fakadt ziháló melléből, aztán eszméletlenül végig
esett a padlón. A törvényszék kénytelen volt a 
tárgyalást másnapra halasztani. De a gyilkos, ki 
a tanuk szerint egy pillanatig sem habozott ellen
ségét orozva megölni, még másnap is szivettépően 
siratta három elköltözött gyermekét.

— Mikor aratnak a földön ? Mindig. 
Januárban, mikor nálunk hó borit mindent, nagy
ban folyik az aratás Ausztráliában. Februárban 
India és Felső-Egyptom egy része lát az aratáshoz. 
Alsó-Egyptomban márcziusban végződik ; áprilisban 
folyik az aratás. Cyprus szigetén, l’ersiában, Kis 
Ázsiában, Mexikóban és Kuba szigetén. Májusban 
kerül a sor Algírra, Közép Ázsiára, Kína, Japán, 
Mexikó és az amerikai Egyesült-Államok egy ré
szére. Junius havában aratnak a dunai államok, 
Magyarország, Görögország, Dél Oroszország, Itália, 
Spanyolország, Portugália, Francziaország déli ré
szén és az amerikai államok közül többen. J ulius- 

ban arat Németország, Ausztria, Francziaország 
északi része, Svájcz, Svéd, Norvédország. Szep
temberben Észak Oroszország. November és de- 
czemberben Észak Ausztráliában Peru, Dél-Afrika 
és alsó indiában végzik az aratást.

— Örök naptár. Sok kisértetés után végre 
egy igazán praktikus Örök naptárt sikerült szer
kesztenie Bacsó Ferencz fővárosi állami tisztvise
lőnek. Eltérőleg az eddigi komplikált szerkezetű 
és használhatatlan örök naptároktól annak szerke 
zete éppen olyan mint egy közönséges naptáré, tehát 
mindenki által, minden esztendőre közönséges nap 
tárként használható. A ki egyszer megveszi e 
könyvet, örökre ellátja magát naptárral, de kezébe 
bírja az összes elmúlt évek teljes, tökéletes közön
séges naptárait is. Megfigyelhetjük ezekből naptár 
rendszerünk különféle váltakozásait, ami bizonyára 
mindenkire nézve fölötte érdekes és tanulságos 
dolog ; a mikor tetszik rányithatunk egyszerre 
születési évünknek, vagy más emlékezetes évnek 
naptárára s érdeklődéssel szemlélhetjük, hogyan 
estek azon évben a hét köznapok és az ünnepek ; 
feltárja a mű előttünk a múlt és jövendő képét s 
igy a legkényelmesebben tehetünk belőle pontos 
naptári megjelöléseket úgy a múltra, mint a jővén- I 
dőre nézve, a mi különösen hivatalokban és iro
dákban rendkívül becsessé teszi azt a naptárt. — 
Külső alakja is méltó lesz belső tartalmához, a 
mennyiben diszes kiállításban, pompás szinnyomatu 
czimképpel jelenik meg a könyvpiaczon. Ára mind
ennek daczára csak 1 frt. s a kik közvetlenül a 
szerzőnél rendelik meg a pénz előleges beküldése 
mellett, mindazok bérmentes ajánlott postai kül
déssel kaphatják kézhez azonnal a megrendelés 
beérkezto után. A szerző czime : Bacsó Ferencz, 
állami tisztviselő, Budapest, Vili. kér. József- 
utcza: 54 sz.

— Lehet-e fejős tehenekkel nyers bur
gonyát etetni. Meglehetősen el van terjedve az 
a nézet, hogy a burgonyát csak főzötten lehet a 
tehenekkel etetni, amennyiben nyers állapotban 
etetve kárára van a tej minőségének. Ez azonban 
nem egészen áll, amennyiben az ép és hibátlan 
burgonya ép úgy etethető fejős tehenekkel minden 
káros következmény nélkül, akár csak a gőzölt. 
Számos kísérlet bizonyítja ezt. Itt legújabban is 
egy kísérlet eszközöltetett, a midőn tehenekkel 
repezepogácsa, rozskorpa, rétiszéna, zab és búza
szalmán kívül fejenként és naponta 12 és fél kiló 
burgonyát etettek, hol nyers, hol gőzölt állapotban 
a nélkül, hogy a tej, vagy vaj, vagy az abból ké
szült termékek minőségében különbség állott volna 
be. Különbség csak akkor mutatkozott a nyers 
burgonya hátrányára, ha a jelzett mennyiségnél 
jóval többel etettek, avagy ha a burgonya egy 
vagy más módon meg volt romolva. Tapasz
talták különben, hogy 20 kiló nyers burgonya után 
több tejet, de kevesebb vajat nyerhetni, mint ugyan
annyi gőzölt burgonya után. A tapasztalat azt mu
tatja, hogy középsúlyú fejős tehenekkel fejenként 
15 kiló nyers burgonyánál többet etetni nem czél- 
szerü, mert nagyobb burgonya adag után, főleg ha 
kevés szálas takarmányt etetünk vele, a tejelés 
emelkedik ugyan, a tehenek súlya azonban csökken, 
a tej kellemetlen izü lesz, kellemetlen szagot kap, 
soványabb lesz, rosszul köpülhető s a vaj kemény 
és izetlen. Ezen rossz hatás, nyersburgonya etetés 
következtében, nagyobb mértékben mutatkozik, 
mint ha a burgonyát főve etetjük. A rütti-i tejgaz
dasági iskolában azt tapasztalták, hogy 10 kiló 
burgonya etetés után a tejből nyert ementhali sajt
nak, igen kellemetlen mellékize lesz és ehetetlenné 
válik, minélfogva, ha a tejet sajtkészitésre használ
juk, már 10 kiló nyers burgonyát sein szabad 
etetni. Ha sok burgonyát akarunk etetni a tehe
nekkel, akkor a burgonya főzését vagy gőzölését 
feltétlenül ajánlhatjuk 15 kg-ig terjedő napi adagot 
azonban czélszeríibb lesz nyersen és jól megmosott 
állapotban meg vagdalva, törökkel, szecskával és 
az abrakkal keverve etetni.

— M. kir. osxtálysorsjegyek. A ki ősz 
tálysorsjegyeket akar vásárolni, az forduljon köz
vetlenül a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank váltó 
üzletéhez (Budapest, Dorottya-utcza 1.) Ez az inté
zet minden tekintetben legnagyobb biztonságot 
nyújthat. Miután közvetlenül a húzás előtt (1898. 
november 17-ikén és 18 án) az említett pénzintézet 
rendszerint túl van terhelve megrendelésekkel, a 
mennyiben a közönség nagy része ezen előkelő 

intézettől szerzi be sorsjegyeit, ajánlatos lesz a 
sorsjegyeket nála már most megrendelni, a mig a 
készü l el nem fogyott.

— Elöflxetcsl felhívás. „'Temetési beszé
dek* czimü munkámmal kopogtatok a prot. egyház
irodalom csarnokának ajtaján, várva lelkésztársaim 
részéről a biztató „szabad* választ, hogy oda belép 
hessek. A beszédek egyszerűek és igénytelenek, 
mint a kör, melyben megszülettek; mint a mi 
falusi gyülekezeteink, amelyek számára Írva van
nak. A munka kiadására azon reményben hatá
roztam el magamat, hogy lelkésztársaiinuak. a 
kiknek az újabb egyházi tögvények értelmében 
minden koporsó felett meg kell állaniok és ebből 
kifolyólag ide vonatkozó teendőik is tetemesen 
megszaporodtak, legalább némely esetben szolgála
tukra és segítségükre leszek . . . Jogos volt e ez 
a reményem : azt a munka kelendősége fogja ineg 
mutatni. A mű körülbelül 10 iv terjedelmű lesz és 
28—30 beszedet fog tartalmazni. Az előfizetési ár 
2 korona, mely hozzám lesz küldendő Felső-Métára 
(Abauj Torna.) A netaláni tiszta jövedelmet egyházi 
czélra fogom fordítani. Tiszttársi szeretettel vagyok 
Felső-Mórén, 1898. okt. hó 25 én. Hallgató János, 
ev. ref. lelkész.

— Harmadik magy, kir. osxtálysors- 
játék. Az előttünk fekvő sorsolási tervezet szerint 
a harmadik osztálysorsjáték első osztályának húzása 
november 17 én és 18 án lesz és tisztelt olvasóin
kat különösen figyelmeztetjük a Török A. és Társa 
budapesti ezég hirdetésére. Ezen általunk ismert 
ezéget azért ajánljuk, mert ez szigorúan pontos és 
vevőit legjobban szolgálja ki. l’gy látszik, hogy 
Fortuna istenasszony különös kegyével árasztotta 
el e ezéget, meri értesülésünk szerint az első és 
második sorsjáték alkalmával körülbelül egy millió 
ötszázezer korona nyereséget fizetett ki vevőinek. 
A nyeremények száma, valamint a sorsjegyek árai 
az I. osztályhoz — és pedig egy egész 6 frt, egy 
fél 3 frt, egy negyed 1 frt 50 kr, egy nyolezad 
75 kr. — ugyanazok maradtak a harmadik sors
játéknál is. a ki tehát a szerencsének kezet akar 
nyújtani, forduljon bizalommal Török A. és Tsa 
föelárusitókhoz Budapesten.

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

HIRDETÉSEK.
427. RZ. r

1#,,N Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az ungvári kir. 
járásbíróság 9568. számú végzése következtében Dr. Tüchler 
Sándor ungvári ügyvéd által képviselt Moskovita József n.- 
bereznai lakos javára Kulik András. Váczendák András. Kuu- 
cza Poláha, Fedák Kicsa Mihály, Petrik Vaszily, Sajtár Fe
rencz és Haragszim Mária f.-jablonkai lakosok ellen 640 írt 
s jár. erejéig 1896. évi szept. hó 22-én foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és 905 írtra becsült szarvas
marhák. lovak, juhok, szekerek és trágyából álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a homonnai kir. járásbíróság V. 388/2 
1898. számú végzése folytán 640 frt tőke, ennek 1893. évi 
május hó 9-ik napjától számítandó 6*/a-os kamatai és eddig 
összesen 132 frt 26 krban biróilag már megállapított költségek 
erejéig Felső-Jablonkán, végrehajtást szenvedők lakásán le
endő eszközlésére 1808. évi november hó 2-ik nap
jának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értel
mében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Kelt Hoiuonnán. 1898. évi okt. hó 10. napján.
Tomory Antal, 
kir. bir. végrehajtó.

376 szám.

iHsw. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajt > az 1881. évi 60 t.-cz. 102. 

$-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járásbíróság Sp. I. 63 számú végzése által Sulyovszky 
István ügyvéd által képviselt Paulóssák Mihály javára Miszár 
Mihály ellen 248 frt tőke, ennek 1895. évi junius hó 24 ik 
napjától számítandó 6% kamatai és eddig összesen 51 frt 66 
kr perköltség követelés erejéig elrendelt biztosítási végrehaj
tás alkalmával biróilag lefoglalt és 459 írtra becsült ökrök, 
szekér, széna stbből álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő végzés 
folytán a helyszínén, vagyis alperesek sztárai lakásán leendő 
eszközlésére 1898. évi nov. hó ft-lk napjának dél
előtt 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in
góságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t-cz. 107. §-a ér
telmében a legtöbbet Ígérőnek becaáron alól is eladatni 
fognak.

Kelt Nagy-Mihályon, 1898. évi okt. hó 22-ik napján.

Gál Vilmos,
& kir. bir. végrehajtó.*
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AMERIKAI ZSEBÓRÁK
Jótállással. hogv a nickel sziliét nem változ
tatja, szerkezet. pontosabb és jobb, mint a 

legdrágábakké.
— Ára darabonként 3 frt.

Jótállás mell* 11. inig a k< ». let tart.

Hozzá ezüstös óraláncz 60 kr.
Önberetváló készülék.

Fox, valódi soliiigeni gyártmány. -<>k kiállí
táson kilüntvtv.. gyakorlás nem kell. Meg- 
vágás kizárva. Tiszta és kényelmes munka. 
Bőrbetegségtől megment. 'Pártós és pénzt 

megtakarító.
—— Ára darabonként 3 frt. — 
penge •** csillagos aczélbó] és a többi 

szei a! páccá bői vannak.

Egy külön penge hozzá I frt.
Megrendelhető:

FOLLAK SÁNDOR
fobizomanyosnal

BUDAPEST, V kér. Kálmán-utcza 17.
Gyűjtőknek 5 drb után egy ingyen küldetik.

A

Tk. 2140 »z.
1HÍIM ,

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. j bíróság mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Juszkó Mihály végre- 
hajtaténak. ILrilla Mihály végrehajtást szenvedő 
r leni 30 frt tókekövetel. • ős járulékai iránti végre
hajtási ügyében a s. a. újhelyi kir törvényszék a 
nagymihályi kir. járásbíróság t rüh lén lévő Sztára 
község határában a sztárai 35 számú telekjegyző- 
könvvb n A I 1 1<». sor 39. 243, 261. 31M). 419. 
51 7. 679 756. s.«3. 9S6. z. alatt A v. 2 3. sor 
1122. és 1149. hr. szám alatt lé veit ingatlanokból 
l» 3 és 1<• sor szám alatt Ibril a Miháh tulajdo 
nául jegyzett jutalékra .■■ árven-st 351 írtban ezen- 
nal megállapított kikiáltási álban < Irend* Ite és 
h »gv a fen'bb megjelölt ingatlan az 1398. 
évi decrember hó 20-ik napján d. e. 0 
Órakor Szt.ua község házánál Megtartandó nvii- 
x .iims áne ó-M-ii i megái npitott kikiái.á-H áron a:ó| 
i> »‘la<l itni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lan becsárának 1<»" „ át. vagyis 35 frt Itt kr. kész
pénzben, vagy az 1SS1.6O t.-cz-42. # óban jelzett 
árfolyammal számított és az 1>S| évi november 
hó 1 en 3333. >/,. alatt kelt igazságügy miniszteri 
rend* let S § ában kijelölt óvadékképes értékpapír 
bán a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1*91. 
LX. t. ez. 170 értelmében a bánat pénznek a 
bíróságnál előlvges elhelyezéséről kiállított szabály 
széni elisim rvényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság Nagy- 
Miliályban 189K. évi szept. hó 2* án.

S. liotliiú r, kir. albiró.

Homoki szőlőtelepitókiiek igen foptos
A ezég 17 év óta áll fenn 
n moit már az országon kívül ín 
elterjedt a Ilire, a mennyiben ma 
már sok nemen Óh vailoncz cseme
tét szállít Morvát-, Szlavonország. 
Bosznia, Cseh-. Morvaország. Gáli- 
czia, Bukovina, Stájerország, Alaó- 
és Felső-Ausztria. valamint Szerbia 
Bulgária, Románia és Németország 
részére. Neniesfa-állománya ezúttal 
boo.oou <lrb ; vadonra állománya 
x millió. A ezég évenként 4500— 
5000 rendelőnek küld szállítmá
nyokat. A gyümölcsfa-iskola telje
sen homoktalajon létesült s igy az 
főként a
homoki szőlötelepitök- 

nek kincses háza 
azért mert mint tudva van, a ho
moktalajból kikerült fa a homok- 
földben éppen úgy, mint az agya
gos, kövecses talajban, nemkülön
ben a lapos és magas (hegyes) 
fekvésnél mindig biztosabban ered 
meg és fejlődik, mint az, mely 
agyagos iszaplerakodásu vagy túl
ságosan kövéritett talajban állitta- 
tik elő. A gyümölcsfajok boldogult 
Bereczki Máté mezőkovársházi 
hírneves telepéről valók. Ug'y ina 
gasderekú, valamint törpe 
csemeték megrendelhetők 
körte, alma, szilva, őszi ba- 
raczk, kajszin-baraczk. cse
resznye. meggy, lasponya. 
birs, dió és eperből. Az 1 2
3 I éves, gazdag gyökerű, faj hi
teles. igen szép csemeték darabja 
azok erőssége szerint 15 krtól 40 

kiig. A 4 5 éves igen erős korouás sorfák dbja 45—50 kr. Nagybani vételnél az árak külön megállapodás tárgyát képezik.
I'entirt gyümölcsfajokból táldaürités folytán 1—2—3- 4 éves selejtezett minőségű csemeték is kaphatók, erősség szerint 
2- 5 7 10—15 krért. melyek gazdag gyökérzetüknél fogva főként nagybani telepítésekhez olcsóságuk folytán igen aján
latosak. Fenti minőségű csemeték vadonczai is bármily szambán és erősségben megrendelhetők a fen tirt ezégnél. A gazdag 
gyökérzetü vadoncok l<MtO-e azok erőssége szerint 5 frt krtól 19 frtig térj god, Nagyobb vételnél 5 1<» -15% engedmény.

r . Levél czim : _

UNGHVÁRY LÁSZLÓ gyümölcsfa-iskolája. CZEGLEDEN.
! ! Tessék árjegyzéket kérni ! !

k

Legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona.

Sirkoszoruk
—■ ■ norember /-/*/•#* ————
a legnagyobb választékban és legjutánvosab 

bán kaphatók

LIEBLICH M.
divatáru iizlrtéb. n X igv M bán.

Eichenbaum Lipót 
bútorkereskedő 

Nagy-Mihályon, főutcza.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 

saját gyártmányú homályos. faragott 
és kárpitozott 

bútorokban,
esetleg részlettizete-re is. a legjutányosabb 

árak mellett.
Kaktáron :

egy fényezett, egész, oszlopos, inárvánv- 
lappal ellátott 

hálószoba berendezés 
ntassiv diófából készítve.

-----  -Á-ra. : 400 frt. —

Az összes 50.000 nyeremény
JEGYZÉKE.

A legnagyobb nyeremenj legszerencsé-
sebb esetben

1000,000 kor.
A iivri-ciii ■ii vek iÓM/.lct< » beosztás* a

következő
Korona

1 jutalom (ilHIOOO
1 nyer, á KHMHH)
1 ., .. 2IMI000
2 .. 1(10000
1 90000
1 .. SIMHMI
1 7(MHNI2 .. (ilHHMI
1 •* r 4(MHM»
5 3<MHM>
1 •• 25000

« .. 20000» .. I5<HM)
31 •» loom
«7 - 5(HM»

3 3(MM)
432 ,, „ 2(MM)
7«3 •• •• 10001238 .. .. 500!M) 3003I7IM) .. .. 2(M)

15(150 á 170 130. 100.80. 40

50000 nyerem. c« 
jut. ÖM-zegbcn 13160 000

melyek hat huzalban »«r.«oltatnak ki.

kir. <osztály sorsjáték

újból 50,000
nyeremény

I-ső oszt, eredeti sorsjegyet 6.- frt 
. » - - 3- n

1-50 „ 
—.75 

vagy a pénz előlege* bekiil-

A harmadik nagy magyar 
nemsokára ismét kezdődik és 

100,000
sorsjegyre

jut, v.igyis az oldalt levő nyeri inényj* gyzék szerint az 
összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog.

A nyerési esélyek tehát, mint már általánosan 
ismeretes, óriásiak.

összesen tizenhárom millió 160.000 koronát sor
solnak ki biztosan. A legnagyobb nyeremény legszeren
csésebb esetben

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeii sors

jegyeket a tervszerű eredeti arban és pedig:
egy egesz 

» fel 
„ negyed 
n nyolezae

küldünk szét utánvéttel, 
uese elleneben.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek a 
hivatalos liuzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig 
díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magy. kir. 
kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek és 
azoknál mindenki mogjelenhetik.

Kérjük a rendelmenyeket mielőbb, legkésőbb azonban 

f. é. november hó 5-ig 
hozzánk beküldeni.

Török A. és Tsa
a m. kir. szab, osztálysorsjáték foelarusitoi

BUDAPEST, V.. Váczi kőrút 4 a.
Rendelőiével levágandó Töröli J. rs Társa urakuak Budapest.
Kerek resz.omre I. osztályú magy. kir. szab, osztálvsorsjáték eredeti sorsjegyet a

hivatalos tervezettől együtt küldeni.
frt > utánvélelezni kérem í . ....... i i-111 * * A nem tetsző törlendő.) poatautalvanynyal küldöm (

Az összeget

n

Nyomatott Emii d esni an Ji. könyvnyomdájában.

Szt.ua

