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Feltámadt!
Krisztus leitámadt! . . .
Mindama remények, miket az ész csak 

sejtett; a miket szív csak rebegett, hogy a 
mi létünk nincs e rövid élet korlátái által 
határolva, hogy halhatatlan örökéletü az 
emberi lélek: ma immár kétségtelen igaz
ságok.

Feltámadott! Csak azért, hogy a hol 
majd az ember dicsősége végződik, ott az 
isteni kezdődjék.

És hol és mikor végzi be az ember 
az ő dicsőségét ? A sírban, a halálban . . .

Legyen valaki a leghatalmasabb feje
delem, a legszerencsésebb hadvezér, a leg
nagyobb tudós vagy bölcs; egy-egy Sala
mon, a legdusgazdagabb — egy Krözus — 
dicsősége hol végződik? a sírban. Igen itt 
fekszik, ezen a helyen van vége a dicső
ségnek és sírjából sem hatalma, sem vitéz
sége, sem tudománya, sem gazdagsága föl 
nem támaszthatják. Itt fekszik és vége az 
ő dicsőségének! . . .

Ah, de nem úgy az Ur dicsősége és 
hatalma! Ez csodálatos módon éppen a 
sírban kezdődik. Hisz Krisztus a mai nap 
feltámadott Üdvözítő dicsősége is a sírból 
kél, a sirból lép elő abban, hogy feltáma
dott. Önerejéből, isteni akaratából támadott 
fel . . .

Feltámadás, örökélet, halhatatlanság, 
mennyei örök boldogság ! E négy fenséges, 
megható, vigasztaló igazságot hirdeti ma a

világ négy tája ; ezt hirdeti a négy évszak 
legkedvesebbje, a nevető, suttogó, vidám 

. tavasz, mely feltámasztja fagyos téli sírjából 
a nagy természetet, „Isten eme legdicsöbb 
templomát", — a mezőknek, réteknek, lige
teknek és erdőknek üde zöld szint, a napnak 
éltető, meleg sugarakat, a gyümölcsfáknak 
illatos, balzsamos virágot, a madárnak cse
vegő, csattogó dalt, a lepkének himes 
szárnyakat, az ezernyi-ezer rovarnak zizzenő, 
zümmögő hangot kölcsönöz — ad, hogy 
még ezek is unisono dicsérjék, áldják, ma
gasztalják a Teremtőt, a mai nap önsirjából, 
a halálból, az enyészetből dicsőségesen fel
támadt Üdvözítőt — Krisztust! . . .

Feltámadt Krisztus! aki igv biztatott, 
tanított minket gyatra, földi halandó em
bereket : „Én vagyok a feltámadás és az élet; 
a ki én bennem hiszen, az élni fog, ha meg
hal is: mert átmegy a halálból az életre.“

És váljon a természet maga nem erre 
tanit? A mi mai nap elvész, holnap más 
alakban ismét feltámad. Váljon a minden 
évben megújuló tavasz, a nagy természet, 
az ő ezer virágaival, rovaraival stb. nem 
emlékeztet-e a mi megújulásunkra is a halál 
után ?

Igen, a tavasz jöttével a természet 
mintegy varázsszóra újra éled, életre ébred! 
És itt élőnkbe borul az élet és halál óriási 
rejtélye. A jövendőnek homályos messze
ségében valljon szintén ugv lesz, miként a 
természetben ? Halál után uj élet követke
zik-e ?

Valóban a természetnek pusztulása és 
ujjáébredése titkos jeladás, hogy ekként fog 
változni az emberi élet is, de végkép meg
semmisülni nem fog soha1 Mert valami
képen az el korhadt, elhalt növény gyöke
réből uj és gazdagabb élet sarjadzik elő; 
akként lett a test pora egy más életnek 
feltétele.

Hogy miként ama növény nem veszti 
el halaidban illatát, balzsamát, erejét, hanem 
újjáéled, akként fog az emberi lélek, szellem 
is ujjáébredni, életre kelni a sirból az örök 
és elenyészhetetlen halhatatlanságban. Ezen 
viszontlátás szépségés, boldogító reménység, 
isteni hit, ragyogó csillagként húzódik át 
földi életünk sötét pályáján s fényt, világot, 
vigaszt, enyhülést vet, áraszt a hivő kebelbe.

Oh ne kutass! . . . Higyj! Hidd azt, 
a mit hisznek ezerek és milliók, hidd azt, 

-a mit megmutatott, bebizonyított az az 
Egy, a ki ma föltámadott, akinek bár em
beri volt a halála, de isteni a föltámadása, 
csak azért, mert halhatatlan, isteni erejű 
lelket birt magában és ugyanolyant hagyott, 
adott reánk és nekünk is.

Föltámadott Ó! Feltámadunk mi! . . .
Az a kicsinyke gödör, mely lelkünkre 

vár, mely oly óriási sötét mélységgel tá
tong elénk, a melyek eddig semmi emberi 
ész világa át nem hatolt: csak ma nyert 
igaz, örök, halhatatlan ezernyi égi világos
ságot, igen ma. Krisztus feltámadása által! 
Joggal, hittel, bizalommal fohászkodhatunk 
ma Berzsenyivel:

T ARC A 

Szerelem.
— A „ Feleö-Z emplén" eredeti tárcsája. — 

Január 12
Tudtam, hogy Baródv Ella akármennyi 

időt is tölt a fővárosban, nem változik meg. 
Ma is magát tartja a legszebbnek, a legoko
sabbnak, arra pedig megesküszik, hogy senki 
a világon ugv nem tud öltözködni, mint ő. 
Igazán érdekes! Négv napja van itt az uj tör
vényszéki aljegyző, Ella már is szentül hiszi, 
hocv bomlik érette.

Januar 14.
Tegnap Baródvéknál bemutatták Aha Ele

mért, az uj aljegyzőt. Majdnem azt mondhat
nám, hogy ellenszenves ember, úgy látszik, 
nagyon sokat tart arra, hogy eddig a főváros- 
ban’élt Az bizonyos, hogy választékos a modora 
és hogy nem mond mindig tucat- és hülye 
bókokat, de a hangjában van valami, ami majd
nem sértő, rideg nagyon is önérzetes. Több is, 
mint önérzet. Ella persze dult-fult, hogy velem 
is foglalkozott Aba.

Január 15.
Ma látogatóban volt nálunk Aba Elemér. 

Jéghideg voltam. Szándékosan, hadd lássa, hogy 
a naiv vidéki lánynak nem imponál a nagy
városi ur. /

Január 19.
Ma igazán bosszankodtam, hogy miért 

foglalkozom én tulajdonképp ezzel az emberrel. 
Ráadásra még az a bosszúság is ért, hogy' ta
lálkoznom kellett véle az utcán. Es elkisért 
hazáig . . . Most már a legkomolyabban elha-

tároztam, hogy olyan közömbös valakinek fo
gom őt tartani, mint ezt megérdemli . . . En
gedelmet kért arra, hogy ismét meglátogathas
son bennünket. Hűvösen feleltem neki, hogy 
az édes mama szivesen látja.

Január 19. éjjel.
Nem tudok elaludni, mert bánt, hogy ez 

az ember tulajdonképp megsértett és semmibe 
sem vett engem ma délután, mikor elkísért. 
Határozottan kötekedő hangon azt kérdezte 
tőlem, hogy:

— Mit tart Baródy Elláról?
Olyan fagyos voltam mint egy jégcsap:
— Barátnőm, akit nem kritizálok meg. 
Valósággal kellemetlen volt a gúnyos arca.
— Én igen kellemes lánynak tartom az 

Ella kisasszonyt.
Es ezt én nekem mondta. Engem akart 

ugratni. Ellenben úgy hiszem, jól odavágtam 
neki, mikor ezt feleltem:

— ügy látszik, ön kiváncsi arra, miképp 
vélekednek’a lányok barátnőikről. Nos, tudja 
mit? Kérdezze meg Ellát, mint vélekedik én 
felőlem; biztos vagyok benne, hogy őneki fél
óráig tartó mondanivalója lesz.

Tisztára vérlázitó volt, hogy Aba erre 
elkacagta magát:

— Brávó! Megkérdem Ella kisasszonyt. 
Tehát ő már csak így beszél róla, hogy : 

.Ella kisasszonyt. No, ezek már érthetik egy
mást . . Ezt az embert kerülni fogom.

Január 24.
Ez már mégis sok. Ma megint beszélnem 

kellett vele. Kellett, mert végre is mit tegyek, 
ha eljő hozzánk vizitbe. Az még több a 
soknál, hogy mindjárt ezzel köszöntött be :

— Megkérdeztem ám az Ella kisasszonyt
- Miről?
— Arról, hogy miként vélekedik önről.
— Ön nem veheti sértésnek és Ellát sem 

akarom megbántani, de engem igazán nem 
érdekel miként ítélnek meg a .barátnőim..

Erre azután ő roppantul ártatlan arcot 
vágott és úgy mondta:

— Látja, most nagyon igazságtalan volt.
— Mondottam, hogy nem akarok azért 

senkit sem megsérteni, ha igy is beszélek.
— Nem sértett, de igazságtalan volt. Mert 

Ella kisasszony nagyon elismerően beszélt 
önről.

Ha ez az ember nem a mi házunkban 
mondja ezt, bizony Isten talán megfeledkezem 
magamról. Ő tehát védi és én előttem óvja őt 
melengető szavaival. Ellát, akiről tudom, hogy 
csattogtatja a fogát, ha uj kalapot kapok . . . 
Kezdem gyűlölni ezt az embert . . .

Január 27.
Nem megy ki a fejemből! Nem megy ki 

a fejemből! Mindinkább tisztábban látom, hogy 
ez az ember szándékosan ingerkedik velem. 
Vagv nem is igy. Nem a maga szándékából, 
hanem csak azért, hogv Ellánák a kedvében 
járjon. Mert az szent, hogy Ellának a keze 
játszik a dologban. Erre hitet mernék tenni. 
No csak legyen vele boldog. Legyenek egy
mással boldogok. .Megérdemlik, -gymást.

Január 28. éjjel.
Sírni tudnék, hát mit akar ez az ember 

én tőlem? Határozottan keresi a társaságomat. 
Zsuron voltam ma. Benedek Rózsiéknál. Ella 
is ott volt és természetesen »U« is. Csudálatos, 
hogv miiven közömbös arcot tudott csinálni, 
mikor Ellával beszélgetett, pedig megesküdném

Lapunk mai azima 6 oldalra terjed.
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Mert a Te munkád, ott ia ehaórt csontjaimat kexe'd 
(takarják.**

Krisztus feltámadt! Tűnjék el tehát 
sziveinkből is az éjszaka s te magasztos 
húsvéti feltámadt Üdvözítő! oh adj, nyújts 
napot, fényt és örök nyárt! . . .

Remény, remény fakadjon a szivekben, 
hisz az éj letűnt és itt a virradat!

Valamint az üde tavaszi szellő uj életre 
kelti az erdő, liget, berek fáit, valamint a 
hosszú időn át hóval borított rónák és sí
kok az enyhén lengedező zephir s az éde
sen mosolygó napsugár hatása folytán vi
ruló, uj. pezsgő életre kelnek; ember, állat 
pedig uj munkásságra ébred: úgy mi is 
ujuljunk meg, amikor a feltámadás meg
győződésének virtuális erejével s az újra 
föllobbant szent hit és remény lelkesedésé
nek egész tüzével ünnepeljük az emberi 
méltóság ama szabadság napját s zenge- 
dezzük a misztikusan fenséges »Alleluját«.

Bűnös ember, borulj térdre, remélj és 
»bizva-bizzál«!

Feltámadunk!
Faiku. Demeter Jánoi.

Tavaszi irás.
Megenyhül a lég. vidul a határ, a gyö

nyörű évszak eljövetele reménységet és 
enyhűletet hoz a rideg tél alatt elkeseredett 
kedélyekbe. Mint a Messiást, úgy várja 
Magyarország népe a küzködéses nyomorral, 
szociális és gazdasági válságokkal teljes te
lek után azt a tavaszt, amely meg fogja 
szabadítani a tömegeket a nyomasztó Ínség
től • beliegeszti a sebeket, melyek rossz 
esztendők ütöttek az ország testén. Most is, 
most is lelkendezve várjuk ezt a tavaszt, 
kétségekkel és reményekkel eltelve.

Nincs a magyar népnek olyan foglal
kozási osztálya, melynek nem volna szük
sége arra, hogy ez a tavasz olyan fordulatot 
hozzon, amely kedvező és a nyomasztó 
gondoktól megszabadít. A flildmivelő, iparos, 
kereskedő egyaránt nyög a nehéz viszonyok 
s a nagy közterhek alatt.

Nem lehet elvitatni, hogy kedvező 

rája, hogy rólam beszéltek. Ella kerülte a te
kintetemet. Csak keveset szólt hozzám, de 
mézes-mázos volt minden szava. Aha vélem 
társalgóit. Csakúgy csattogott a szeméből az 
irigység. Eh, mit: irigység! Féltékenység volt.

Ez az ember pedig igazán sértő. Folyvást 
arról beszél, hogy az milyen kedves leány, az 
milyen okos. Azt hiszi, hogy engem talán ér
dekel. Az meg, hogy mit tart én rólam, igazán 
nevetségesen közömbös. Egyszerűen nem va
gyok kiváncsi a véleményére. Az ő .magas, 
személyisége most már határozottan ellenszen
ves sót gyűlölöm is őt.

, Január 30.
Holnapután nálunk lesz zsur. Sok lesz az 

uzsonnán az édesség, beadtam hát egy kis ke
serű pillulát Ellának. Azt mondtam ma neki:

— Ne félj Ellus, jól fogsz mulatni, nem 
veszi el senki.

Tettetett csodálkozással kérdezte:
— Ugyan kit?
— No né, hát mit adod a naivot: Aba 

Elemért.
— Miattam ott lehet az az ur, nekem 

ugyan mindegy.
Hogy adta a közömböst . . . Bánt, hogy 

itt lesz, de feltűnés nélkül nem tehettem volna 
meg, hogy meg ne hívjam.

Január 31.
Hát mit törődöm vele? . . . Nem lesz itt, 

ma délben levélben mentette ki magát, hogy 
nem jöhet a zsúrra, el kell utaznia . . Éppen 
most , . . Sajátságos ... Eh, bánom is én.

Január 31. éjjel.
Már rég elmúlt éjfél és én még mindig 

nem tudok elaludni . . . Elhiszem, hogy el
utazik, de szándékosan teszi . . . Hisz én nem 

auspicinmok alatt indul meg a tavaszi élet 
lüktetése. A világpiacokon kedvező a han
gulat, a pénz jóval olcsóbb lett s megtalálta 
a bankok pincéiből az utat a külvilágba. 
Nem kell egyébb csak munka s a vállalkozó 
kedv fellendülése. Különösen nálunk Ma
gyarországon van szükség erre a két ténye
zőre, mely már három esztendő óta hiányzik.

Papiroson egyébként már sikerült rész
ben megoldani a problémát, amennyiben 
nagy állami munkák végrehajtása lett el
határozva s erre meg is szavazták a pénzt. 
De régi magyar szokás szerint — ugylát- 
szik — ismét ad akta tették ezt a fontos 
ügyet, közmunka még mindig nincs és igy 
vállalkozás sincsen. A nagy pangáshoz ké
pest, mely éveken át bilincseiben tartja a 
magyar közgazdaságot, valósággal fellen
dülés számba menne, ha a tavasz beálltával 
ezeket a közmunkákat megkezdenék, de 
eddig még semmit nem hallottunk arról, 
hogy valamit valahol megkezdték volna.

Azon az illetékes helyen, ahol a leg
több közmunka sorsát intézik, lényeges 
változás állott be. Hegedűs Sándor vissza
vonult és Horánszky Nándor lett a keres
kedelmi miniszter. Tőle várja most az ország, 
hogy tettekre váltsa a jelszavakat s olyan 
kereskedelmi és ipari politikát csináljon, 
mely jobb legyen, mint az eddigiek voltak. 
Tőle várjuk, hogy véget vessen a közgazda
sági frázisoknak, hogy ne csak szóban és 
Írásban, de anyagilag is támogassa azt a 
hazai ipart melynek vegetálása okozza nagy
részben ezeket a nehéz időket. Nem siratjuk 
a tárcájától megvált minisztert és nem zen
günk dicshimnuszokat az uj elé ; megvárjuk, 
beváltja e a reményeket, melyek az ország 
fűz az uj kegyelmes ur működéséhez. Vá
runk: igaz, hogy a várakozásra nincsen sok 
idő. Valamint duplán ad az, aki gyorsan 
ad, úgy dupla sikert ér el az a miniszter, 
aki minél hamarább valósítja meg azon in
tézményeket, melyek a kereskedelmi és ipari 
fellendülés elősegítésére alkalmasak.

Igaz, hogy már megszűnőben van a 
panasz az alacsony búzaárak miatt. Még 
messze vagyunk ugyan a jó búzaáraktól, de 
a pénz, amint most adnak érte mégis el

vétettem semmit sem neki, hát mit akar tőlem? 
miért bánt ? Ha az Ellát szereti, szeresse, ne 
bántson engem. En sem bántok senkit, hát 
miért okoznak nekem fájdalmat.

Február 3.
Ma jött meg. Megérkezése után egy órá

val már itt volt, hogy bocsánatot kérjen, mert 
nem jöhetett el a zsúrra, de családi ügyben 
kellett haza utaznia s olyan meleg volt a né
zése, mikor azt mondta, hogy nagvon-nagyon 
fájlalja.

Február 3. éjjel.
Nagvon-nagyon sajnálja Nagvon-nagyon 

sajnálja, bo gy nem lehetett itt . .
Február 14.

Váratlanul jött ma ismét ide. Eleinte igen 
keveset beszélt. Szokatlanul keveset. Meg is 
kérdeztem:

— Van valami baja?
Felelet helyett hirtelen ezt mondta:
— Miért haragszik teám, I.ujzika?
Alig bírtam szóhoz jutni; a nevemen 

szólított. ,
— En nem haragszom Önre.
Nem tudom, hogy miképp engedhettem, 

de megfogta a kezemet.
— Nem is érdemleném meg.
— De maga bánt engemet mindig.
\ aknierő lett. Megcsókolta a kezemet. De 

ez a vakmerőség jól esett nekem. Csupa me
legség volt a szava:

— Maga gyerek, gyerek, gyerek.
Február 15.

... De azt a tréfát megteszem, hogy Ellát 
meghívom az eljegyzésemre,

Fáy Nándor. 

fogadható ögsteg. De mi haszna a jobb buia 
áraknak, ha a köztelkek esztendőről eszten
dőre mind nagyobb sulylyal nehezednek a 
gazdára, aki mindinkább belebonyolódik az 
uzsorakamatra dolgozó apró pénzintézetek 
hálójába.

A gazda reményeit úgy válthatná csak 
be ez a tavasz, ha szünetelne a végrehajtás 
meg az árverés. Mert az a kis föld csak 
megtenni valahogy a munka gyümölcsét, a 
földben nem csalódik a gazda, hiszen azért 
szereti olyan nagyon. De olyan terhek 
nyomják ezt a kis földet, hogy gyakran 
élethalálharcot kell vívnia a sorssal a pa
rasztnak, hogy el ne dobolják a lába alól. 
Ezen a bajon segíteni, ez nagy nemzeti 
munka s aki el tudná végezni, honalapítóéi 
hivatást teljesitene.

Keserves tél áll mögöttünk, szép tavasz 
van előttünk. Hogy remélni és bizni tudunk 
most, hogy nem csüggedünk a sok csalódás 
és kiábrándulás után sem, az már benne 
van a tavasz hangulatában. A csodálatos 
erő, mely peszgő életet önt a tavasszal a 
nagy természet minden lényébe, beköltözik 
a csüggedő emberi lelkekbe is, bizalmat, 
reményt és munkakedvet keltve. S ha el
múlik a tavasz s az ember ismét belátja, 
hogy csalódott, eljön megint a tavasz s mi 
ismét bízunk a jövőben. Bizony nagy sze
rencse. hogy igy van. A tavasz az Isten 
legszebb alkotása.

Előfizetési feliii-vás.
Április hó 1-vel uj előfizetés nyilik lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük március hó végével lejár, hogy az elő- 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Boldog ünnepeket kívánunk lapunk 

t. olvasóinak és kedves munkatársainknak a hús
véti ünnepek alkalmából.

— Áthelyezés. A Moskovitz Iván dr. távo
zásával megüresedett hotnonnai albirói állás immár 
betöltve van, amennyiben Roncsinszky Miklós tő 
rök kanizsai kir. járásbirósági albiró eddigi minő 
ségében 1 lotnonnára helyeztetett át.

— Kinevezett. Borsos József, a s.-a. újhelyi 
kir. Törvényszék derék jegyzője a beregszászi kir. 
Járásbírósághoz albiróvá neveztetett ki.

— Országos vásárunk bizony nem volt 
valami fényes, a mihez nagyban hozzájárult az 
esős idő. Már hiába, nagymihályi vásárkor nem 
lehet szép időjárás; most is egész héten át szép 
tavaszi napok jártak s közvetlen a vásár előtt 
beállott az esőzés, a mely azóta folyton tart.

— Anyakönyvi kinevezések. A belügy 
minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott m. 
kir. miniszterelnök a sók úti anyakönyvi kerületbe 
Paldgyi Sándor segédjegyzöt, a rákóci kerület 
területére pedig Kállay Mihály segédjegyzőt ne
vezte ki anyakönyvi helyettesekké.

— Királyi adományok. Őfelsége a ki
rály magánpénztárából Popovics Józsefné őrmezői, 
Viszloszky Antalnó homonnai és Vaskorit! Antal 
lomnai lakosoknak 30—30 korona segélyt juttatott.

— Bérlet. Herceg Lobkovitz Rezső butkai 
birtokát IVúnberger Dávid imregi nagybirtokos évi 
32000 koronáért 12 egymás utáni évre vette bérbe.

— Vármegyei közgyűlés. Gróf Hadik 
Béla főispán ,t törvényhatósági bizottság tagjait 
április hó 8 án tartott rendkívüli közgyűlésre hívta 
egybe. — Előző napon az állandó választmány 
tart ülést.



Melléklet a Felső-Zemplén 13-ik számához.

- A magyarság ünnepe. A helybeli 
róm. kath. templomban a múlt szombaton délután 
volt az első istentisztelet, a melyen magyarul éne
keltek. Ez a száraz tény, a melynek regisztrálása 
mégis nagyon jól esik a szivünknek, mert váro
sunkban a magyarosítás mezején nevezetes pont 
ez és nagyon hosszas küzdelemnek eredménye. 
Egymás ellen küzdött eddig a felvilágosodás és 
hazafiság azzal a rideg felfogással, melynek jel 
szava, hogy a „templom nem magyarosító intézet.* 
Nehéz constatálnunk, hogy ily felfogás is adhatott 
eddig irányt, de tesszük ezt azért, mert hogy a 
jobb győzött, azt nagy érdemül tudjuk be (Jpitz 
Sándor esperes plébánosnak, a kinek a magyarság 
máris nagy köszönettel tartozik. — Elismerés il
leti azonban másrészről a tantestület lelkes tagjait, 
a csendes munka embereit s közöltük különösen 
Á7atn Sándor tanítót, a ki az iskolás gyermekeket 
a magyar egyházi énekekre oly pracisitással tani 
tóttá be, hogy öröm volt őket hallgatni. Csak még 
liuzinkay bácsi tudná megtenni, hogy megtanulna 
egy két magyar éneket s akkor talán gyakrabban 
hangzanék e templomban a magyar szó.

— A legkisebb Sztáray. Nagy az öröm 
gróf Sztáray Sándor nagyinihályi kastélyában : f. 
hó 22 én kis fia született a grófnénak. Össze is 
jött a rokonság s együtt örvend a szülőkkel. A 
kis trónörökös keresztelője ma délelőtt ment végbe 
a kastély egyik e célra berendezett termében. A 
keresztelést róm. kath. plébánosunk : (Jpitz Sándor 
esperes végezte. A legkisebb Sztáray a kereszt 
ségben Antal. Mária, Viktor, Albert és Ferencz 
József nevet kapta. Keresztszülei: báró Vécseyné 
és gróf Apponyi Albert, a képviselőház elnöke, a 
kit — személyesen részt nem vehetvén — id. 
Szirmay József helyettesített. — Adja az Isten, 
hogy a kis Antal gróf hasonne vű néhai nagybáty
jához szívben, lélekben és hazafiságban hasonló 
legyen és szülei nagy reményeit mindenekben 
megvalósítsa.

— Gróf Andrássy Dénes és nagylelkű 
felesége csendesen, minden zaj és hír nélkül cse
lekszik folyton a jótékonyság áldásos munkáját. 
Elvétve azonban a nyilvánosságra is kerül egyik 
másik adományuk s jótékonyságuk századrészéről 
a nagy közönség is tudomást szerez. Ilyenről szá 
mólunk be mi is akkor, amikor jelezzük, hogy a 
nagynevű főur a laboré volyai gör. hath. templom 
építkezési költségeihez 4000 korona adománynyal 
járult, a mely összeget uradalmi igazgatója: Su 
lyorszky István meleg levél kíséretében küldött 
meg a múlt héten Dudinszky Elek I. volyai gör. 
kath. lelkésznek.

— A műkedvelők legközelebb tartandó 
előadásáról ismét csak a legjobbat és legbiztatób 
bat jelezhetjük: a szereplők nagy kedvvel igye
keznek megfelelni feladatuknak és a próbák is 
szorgalmasan folynak. Ezt ugyan az ünnepek most 
megakasztják, de ennek utána a mulasztás pótolva 
lesz. Az előadás külső kiállításáról sem feledkezett 
meg a műkedvelők agilis directora Isépy Zoltán, 
a ki tegnap Budapestre utazott, hogy az előadás 
fényes kiállításához szükséges díszleteket ott a 
színházaktól beszerezze. E hírrel egyidejűleg em
lékezünk meg arról a másik tervről is, mely vá
rosunkban állandó szili ügyi bizottság létrehozását 
célozza. E bizottság célja lenne — mint a kezde
ményezők óhajtanák — nemcsak arról gondoskodni, 
hogy városunkba időről-időre jobb vidéki szintár 
sulatok jöjjenek, de általában közrehatni, hogy 
társadalmi életünk mély álmából egy kissé relób- 
redjen és egy kis pezsgő élet vonuljon k énk. 
Bizony erre nagy szükség van s éppen azért 
örömmel üdvözöljük az eszmét, kívánjuk, hogy az 
testté is váljék.

— Betörés. Az elmúlt éjjel városunkban 
egy minden bizonnyal tájékozatlan és ismeretlen 
betörő adott életjelt magáról, mert működésének 
nyomait oly helyeken észleljük, ahol, ha rajta
kapnák, a büntetés, melyet elkellene szenvednie, 
a rabolható zsákmány által kellően kárpótolva nem 
leune. Az éj első felében három helyen is próbált 
valaki szerencsét betörésével, de bizony fáradsága 
nem mutatott kellő eredményt. Sem Brilgler Ben
jámin korcsmájában, sem Sleindler Etel divatcsar
nokában, sem pedig Miskouits Józsi t selyem utcai 
korcsmájában, noha kétségét ki/. • nzouyos,
hogy mind a három üzletben az ablakon át be

mászva, garázdálkodott, nagyobb kárt nem tett. 
A hiányzó érték mind a három helyen nem tesz 
20 koronát. A rendőrség és csendőrség erélyesen 
nyomozza az ismeretlen betörőt, s remélhetőleg 
nem sokára kellő eredményt mutat e tekintetben.

— Iskolalátogatás. Beregszászy István 
vármegyénk tanfelügyelője az elmúlt héten a fal 
kusi és dubrókai iskolákat látogatta meg. Az 
eredménynyel mindkét helyen meg volt elégedve.

— Acetylen világítás M álcán. Hala 
dunk a korral, ma már falvakban is bevezetik a 
világítás újabb találmányait. Málcán Irányi
László nagybirtokos gazdaságában és kastélyában 
acetylen gázzal világítanak a mely kitünően vált 
be. Az acetylen világításnak Csics fővárosi mér
nök egy újabb nemét mutatja be, a mely a rob
banást teljesen kizárja. Úgy értesülünk, hogy a 
inálcai sajtgyárban is bevezetik e világítást.

— Meggyilkolt földbirtokos. Láng 
Zsigmond kisvárdai tekintélyes földbirtokost. Buár 
mann Renée volt jószágigazgatóját e hó 23 án 
reggel kocsisa és egy hetese vad kegyetlenséggel 
meggyilkolták. Láng reggeli 7 órakor mit sem 
sejtve, egész nyugodtan az istállóba ment, mire a 
gyilkosok öt hátulról megtámadták és vasvilláv-il 
agyonütötték, midőn pedig látták, hogy a szeren 
esetlen áldozat már kiszenvedett, a lovak közé 
lökték, hogy ekép a gyanút magukról elhárítsák. 
Ezután, mint a ki jól végezte dolgát, a csendőr 
séghez mentek s ott bejelentették, miszerint a 
lovak gazdájukat megölték. A csendőrségnél gya 
nusnak tűnt fel a dolog s nyomban letartóztatták a 
gyilkosokat, a kik csakhamar beismerték tettüket.

— Az ungvölgyi— galíciai vasút épi 
tése már megkezdődött s mihelyt e vonal kiépül, 
a csap—ungvári és ungvár—bereznai vonal is stra 
tegiai I. r. vonallá fog átalakíttatni.

— A homonnai polgári és felső keres
kedelmi iskola önképző-, dalos és zeneköre Sztlau 
kál Ilonka és pánfalvi Várossy Aranka kisasszonyok 
szives közreműködésével 1902. évi április hó 12 én, 
a „Stefánia44 szálló nagytermében, a „Gén c“ alap 
és saját pénztárai gyarapítására tánccal egybekötött 
hangversenyt rendez. Belépti dij személyenként 
2 korona. Fel ül fizetések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor. Mü 
sorozat. 1. „Imau „Éji szállás Granadában“ ez. 
dalműből Krentzertcl. Énekli az ifjúsági énekkar. 
2. Vár és kunyhó. Báró Eötvös Józseftől. Szavalja 
Sztlaukál Ilonka kisasszony. 3. Szabad a csók. 
Yvon. Mazurka. Előadja az ifjúsági zenekar. 4. 
Vén cigány. Farkas Imrétől. Melodráma. Szavalja 
Wvinberger Mór f. o. t. Zongorán kiséri Várossy 
Aranka k. a. 5. Népdalok Előadja az ifjúsági 
énekkar. 6. Vig monológ. Előadja Kiéin Ernő f. 
o. t. 7. Gyöngyvirág. Ábránd. Blasser Gusztávtól. 
Zongorán előadja Várossy Aranka k. a. 8. Az étlap. 
Erkel Jánostól. Előadja az ifj. énekkar. 9. A holló. 
Száz Károlyiéi. Szavalja Mezei Gyula köz. oszt. tan. 
10. Jókai induló. Serlytől. Előadja az ifj. zenekar.

— Az Uránia Ungvárott. Az Uránia 
tudományos színtársulat e hó 29, 30 és 31-én 
Ungvárott előadást tart. A társulat semmit sem 
kockáztatna, ha egy két előadásra hozzánk is át- 
rándulna, meg vagyunk róla győződve, hogy ta
nulságos előadásait közönségünk tömegesen ke- 
keresné fel.

— Főegylet Varannón. Varannón f. hó 
10-én Erzsébet nőegylet cim alatt az ottani höl
gyek 'jótékonysági egyesületet alakítottak. Az 
egylet elnökeivé Strompf Pálné és Bemer Gyuláné 
úrnőket választották meg.

— A sztropkő—laboréi útvonal legkö
zelebb ki lesz építve s e célra már 25000 koronái 
utalványozott a kereskedelemügyi miniszter. A 
sztropkóiak ez útvonal kiépítésével igen sokat 
fognak nyerni, mert sokkal rövidebb idő alatl 
fognak a laboréi állomáshoz juthatni, mint most a 
homonnaihoz.

— Kép-mellékletünk, a melyet a mai 
számunkban adunk Kathreiner nek egy kúp-tárgyát 
nyújtja. E kép eszméje épen oly eredeti, mint 
az előző években nyilvánosságra hozott és emlé
künkbe vésett Kathreiner képek é. E képek gyűj
teménye, Adams reményteljes bécsi művész eredeti 
compositióival örvendetesen gynrapittatnak. Egy 
vidor parasztleány, a csattanó egészség és rnuuka- 

kedv jelképe, aratásról hazatérőben a napérette, 
gabnatelt kalászok között halad. Maga a tárgy, 
valamint annak művészies szép kivitele egyformán 
elragadó. Újabb bizonyítékát adja annak, hogy a 
Kathreiner cég mennyire törekszik propagandájá
nak eszközét a szép és kellem követelményeivel 
összhangba hozni. Azért nem is csodáljuk, hogy 
ha egy ily kitűnő cikket, mint a milyen a Kath
reiner féle Kneipp maláta kávé, oly Ízléses és 
rokonszenves módon a közönségnek ajánlják, a 
törekvés jutalmául szép és állandó siker is bekö
vetkezik.

— A krasznlbródi monostor restaurá
lási költségeinek fedezésére a belügyi kormány 
megengedte a Szent Bazil rendnek, hogy saját 
hitsorsosai körében hat hónapig kegyes adomá
nyokat gyüjthessen. A monostor a legrégiebbek 
egyike és már évszázadok óta a nép erkölcseinek 
szeliditésére nagy gondot fordít.

— Március 15. kiollózva. Laptársunk a 
„Felsőniagyarországi Hírlap** vasárnapi számában 
„kiszörkeszti" lapunkat, hogy mi múlt 1901. év 
március 14-én kiollóztuk a „Zemplén** e f. 1902. 
évi március hó 15 én, tehát egy évvel később meg
jelent számának „Március 15.“ cimü ünnepi vezér
cikkét. Ámbár a „kiszörkesztés** hangjából kitetszö- 
leg annak éle nem mi ellenünk irányul, hiszen mi 
egy évvel megelőzőleg nem vehettük át más lap
ból azt a cikket, a mely abban csak egy év múl
tán jelent meg. mégis az igazság kedvéért, de meg 
minden félreértés kikerülése végett jelezzük, hogy 
Demeter János falkusi gör. katholikus lelkész hi
vatkozott tartalmas cikke lapunkban egy évvel 
ezelőtt s először jelent meg, azt cikkíró ur eredeti 
kéziratban küldte be annak idején lapunknak s 
igy ha „ollózás** történt, annak vádja nem minket 
illethet.

— A hat filléres bélyegjegyek bevo
nása. A kereskedelemügyi miniszter egy rende
leté értelmében a vörös barna színű hatfilléres 
frankó jegyek érvényessége folyó évi március hó 
31 ével megszűnik. Az említett frankó jegyek már
cius 31 éig bármely postahivatalnál minden dij 
nélkül becserélhetők más hasonló értékű frankó
jegyekre ; ezen határidőn túl azonban azokat a 
postahivatalok becserélésre már nem fogadják el, 
s a vörös barna színű hatfilléres frankó jegygyei 
bérmentesített küldeményeket, mint bérmentetle- 
neket megfelelő díjjal fogják megterhelni.

— JEljegyzés. Weinberger József t.-újlaki 
kereskedő eljegyezte Friedman Sarolta kisasszonyt, 
Friedman Márkus helybeli kereskedő leányát.

— A végrehajtási törvény módosítása. 
Az igazságügyi minisztériumban serényen dolgoz- 
flak a végrehajtási törvény novelláján és az álta
lános polgári perrendtartás életbeléptetésére vonat
kozó törvényjavaslaton. Az életbeléptetési törvény
javaslatot, valamint a végrehajtási novellát Plósz 
Sándor igazságügyi miniszter be akarja mutatni 
az igazságügyi bizottságnak, mikor ez husvét után 
megkezdi a polgári perrendtartásról szóló törvény 
javaslat tárgyalását. A végrehajtási törvények most 
egyelőre csak egyes szakaszait módosítják, melyek
nek megváltoztatását sürgősnek tartják. Mihelyt 
azonban az uj általános polgári törvénykönyv, 
melynek megokolásából az utolsó kötetek most 
vannak nyomtatás alatt és néhány hét múlva közre
bocsáttatnak, valamint a telekkönyvi rendtartás 
reformja sorra kerül a képviselőházban, ezzel kap
csolatban egészen uj végrehajtási törvényjavaslatot 
lesz szükséges kidolgozni. A végrehajtási törvény 
novellájára vonatkozó javaslat rendezései közül ki 
kell emelnünk, hogy az uj törvényben szigorú 
intézkedések történnek úgy az ingó dolgoknak, 
mint az ingatlanoknak az árveréseken való el
kótyavetyélése ellen.

— Héindler Miksa lapunk mai számában 
foglalt hirdetésére felhívjuk olvasó közönségünk 
szives figyelmét.

— A Budapesti Napló nemcsak kelet
kezésének történetében uj és eredeti, de a közönség 
szimpátiáinak gyors felköltésében is eddig nem 
látott példát mutat. És minden szám arra vall, 
hogy a Budapesti Napló megérdemli ezt a támo
gatást. A Budapesti Naplónak friss és megbízható 
értesülései, lelkes, temparamentumos, komoly, tar
talmas, hatásukban valósággal szenzációs politikai 
cikkei, a melyek nyomatékossá teszik a politikai 
súlyra döntő jelentőségű újság véleményét, tárca



rovatinak magas irodalmi színvonala, gazdag 
informatív anyaga, kitűnő értesülései, kimerítő, 
ödoUx, változatos, eleven rovatai s mindenrendü 
közleményeinek változatossága és folyton gyara
podó bősége : napról napra ékesszólóan tanúskodnak 
arról, hogy a Budapesti Napló fényesen megfelel 
a legvérmest bi» várakozásnak is. A Budapesti 
Napló szerkesztősége és olvasó közönség© közt 
páratlanul meleg és szives viszony fejlődött ki. 
Naponkint jelentkezik ez a Szerkesztői üzenetek 
rovatában.

A Budapesti Napló szerkesztősége nem csa
lódott önbizalmában és nem csalódott a közönség
ben, amely nagy szeretettel karolta fel ügyét az 
első perctől fogva. Es hogy a közönség se csalód 
jék benne, vállvetve, szakadatlan buzgósággal és 
lelkesedéssel törekszik. A szerkesztőség, amelynek 
belső tagjai: Vészi József, főszerkesztő, Braun 
Sándor, felelős szerkesztő, Ábrányi Emil, Clair 
Vilmos’ Cerri Gyula, Erős Gyula, Fái Béla, Fesl 
Géza, Gergely István. Holló Márton, Horváth Ele 
mér. Janovics Pál. Kabos Ede, dr. Kovács Jerö, 
Lyka Károly. Márkus József, Merkl Adolf, Molnár 
Ferenc, Pásztor Arpáu, dr. Soltész Adolf, Sváb 
Tivadar. Thury Zoltán, Zöldy Márton napról napra 
egész erejét, egész lelkesedését, összes hírlapírói 
kvalitásait viszi a harcba. Hűséges szövetségese 
ebben a külső munkatársak díszes serege. De 
maga a szerkesztőség belső gárdája, rendes munka
társainak sora ujablan olyan erősséget kapott, a 
mely hozzácsatolta a magyar irodalom legnagyobb 
büszkeségét, a világirodalom egyik legragyogóbb 
alakját. Jókai Mór, a magyar nemzet koszorúsa 
ezentúl kizárólag a Budapesti Napló hasábjain adja 
közre kincseit és állandó díszünk gyanánt minden 
időkre a Budapesti Napló kötelékébe van csatolva. 
Uj regénye most folyik a Budapesti Napló hasáb 
jain és gondoskodás történt róla, íiogy minden 
újonnan belépő előfizetője a Budapesti Naplónak, 
csonkitatlan megkapja e remekművet, mihelyt köz 
lése véget ér. Nyomban utána megindul a B.N.-ban 
már április elején Jókai Mór most készülő regénye, 
az .Uj század,“ a mely újabb csodába fogja ejteni 
e kiapadhatatlan géniusz hódolóinak tengersokas 
ságát. Olvasóink figyelmét újból is felhívjuk, a 
Budapesti Napló ra és ismételve a legmelegebben 
ajánljuk ez újságot. Olvasásra az újdonságok iránt 
érdeklődőknek és valóságos lelki épülésekre azok
nak. akiknek a magyar hírlapirodalom magas 
színvonalában és magyar Írók és újságírók hangya 
szorgalmában kedvük telik.

Budapesti levél.
A villamosság, mely a világítás és elektromos 

gépüzemek már megszokottá vált formáin kívül 
már most is számtalan más alakban nyer alkal 
mazást, szinte naponként újabb és újabb területeket 
foglal el hóditó útjában, legújabban a háztartást, 
házi tűzhelyet szemelte ki magának, hogy hadat 
üzenve a konyha és szobakályháknak, a sokszor 
még kellemetlenül füstölő takarék tűzhelynek el
keresztelt fa és szúnfogyasztó szörnyetegeknek, a 
háziasszonyok szolgálatába szegődjék. Ma már az 
elektromosság segélyével főzni, sütni úgyszólván a 
szalon asztalán lehet s egy villamos kávé- vagy’ 
teafőző-készülék tényleg díszére válik bármely úri 
ház asztalának. De még villamos szobakályhá^. 
villamos vasalók, szivargyujtók és hogy egyebet 
ne mondjunk: villamos hajsütő készülékek is van 
nak. Mindezen készülékek azonban eddig csupán 
egy gyártmánynál váltak be mindenképen; ezek 
a legújabban tökéletesbitett .Prometheus- rend
szerű készülékek, melyeknek gyártását az ismert 
Siemens és Haltke részvénytársaság budapesti cég 
vette fel munkakörébe.

A fővárosba utazó vidéki közönségnek, mint 
a legkellemesebb otthont ajánljuk Gundel János 
.István főherceg* hez címzett szállodáját, a Ferenc 
József tér és Akadémia utca sarkán. Ez a legszebb 
fekvésű, minden kényelemmel berendezett szálloda. 
Gundel János személyes felügyelete alatt, példás 
tisztaságával és leggondosabb kiszolgálásával, ju 
tánvos szobaáraival, minden igényt teljesen kielé 
git. A szálloda éttermeiben a legizletesebb ételek 
és tiszta jó italok szolgáltatnak ki s rég ism rt 
jó hírnevét ezúttal is csak emlékezetbe kívánjuk 
juttatni.

Minden ember
ismeri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hoztá meg 1385 tlrb. 
nélkülözhetetlen tárgynak. mint egy finom párisi 
női brosclie Simili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simili briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing 
gomb doubl aranyból és patentzárral, pompás gyűrű 
imitált ékkövei, finom nyakkendő tű, finom zsebkés 
különféle pengékkel, pompás négyrétű zsebtentartó, 
toalett tükör etuiban. 3 tinóm zsebkendő, szép 
szivarszipka borostyán szipókával, 20 hasznos iró- 
eszköz és még 360 drb. nélkülözhetetlen tárgy. 
Nevezett 1386 darabot az órával együtt, mely 
egymaga megér aunyit, szerezze be közvetlen 
1 frt. 90 krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. N • m tetszés esetében 
a pénz visszaadatik A rendelőnek pontos címe 
kire tik.

Nyilt-tér.
Esen rovat alatt kelőitekért nem vállal feleiőtméget a nerk.

Nyilatkozat.
A .. Felsö-Zeniplén" f. hó 20-án meg

jelent számában „Nagymihályi Krónika" cimü 
versezet utolsó szakaszának tartalmát illető
leg, a nagymihályi áll. iskola tanítótestülete 
kinyilatkoztatja, hogy ha a Krónikás ezen 
kifejezését : „vessék ki kebelükből az izgága 
elemet"1 a tantestület bármely tagjára vo
natkoztatta, úgy azt, mint valótlanságot és 
akaratos sértést visszautasítjuk, mert tanitó- 
test ületünk kebelében izgága elem nincsen 
és nem is volt.

Jílain Sándor, JYlathiász József, 
tantestületi jegyző. * tantest, elnöke.

JÍUást nyernek.
Az Országos Pályázati Közlöny 

utján, mely az országban betöltendő összes ál
lásokat közli, állást nyernek : ipari és kereske
delmi, mező és erdőgazdasági és műszaki tiszt
viselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, nő
tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gya
kornokok. Előfizetési ára negyedévre 4 korona. 
Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Rökk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

Intelligens urak foglalkozásukra való 
tekintet nélkül, minden állással össze
férő mellékjövedelemre tehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

Barátaik, ismerőseik körében keli 
csak tevékenységet kifejteniök e min
den kétségen leiül tiszteletreméltó mel
lékjövedelmi forrásnak minél nagyobb 
mértékben való kiaknázás végett.

Teljes felvilágosítás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók küldjék pon
tos címmel ellátott ajánlataikat, (melyek rög
tön továbbittatnak Mellékjövedelemjei alatt az 

..ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához 
Budapest VII., Erzsébet-korut 54.
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BÚTOROKAT 
vásárolni szándékozó n. é. közönséget van szerencsém tisztelettel meghívni 
a »Városháza« szomszédságában levő Csopp-féle házban berendezett 

BUTORRAKTÁRAIM 
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú barokk, Ó-német 
és egyéb másnemű stilszerü bútorok a lenkényesebb Ízlésnek is teljesen meg- 
felelőleg csinos és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Raktáramban csakis jó és szolid minőségű és bárminő kívánalomnak 
megfelelő izlésteljes áruk vannak, miért is kérem a n. é. közönség bizalmát 
és szives támogatását. — Bútor renoválások gyorsan eszközöltetnek. 

EICHENBAUM LIPOT NAGY-MIHÁLY.
Hazai és saját gyártmányú bútor raktár

ALAPITTATOTT 1892.

ÜL,

[Férfiak ingyen kapnak 
egy oly uj talólmányu dróbaorvosságot, a mely az 
eiveezitett erőt újra moghozza s a legnagyobb nemi 
bajokat meggyógyilja. Egyszeri levélbeli megkc 
resésre ingyen kap mindenki egy próbacsomagot 
ezen világszerte ismeretes gyógyszerből, egy gyö
nyörűen illuslrált s 120 oldalra terjedő könyvvel 
együtt. Ezen csodaszer ezreket gyógyított meg, a 
kik ifjúkori kicsapongások következtében, nemi 
betegségekben, a bujakér külömböző nemeiben s 
elgyengülésben szenvedtek s nagy < redményre való 
tekintettel elhatározta az intézet, hogy egy próba- 
csomag mindenkinek küldetik, a ki érte ir. Az in
tézel leginkább azokat akarja megmenteni, a kik 
kezelés céljából otthonukat nem hagyhatják el. Az 
intézet kivételt nem tesz ; öreg, fiatal egyaránt Ír
jon s meg lesz mentve, A csomag jól be van cso
magolva s tartalmát senki sem fogja megtudni. El 
a szégyennel. Le a rabigával, le a betegség lán
cával. Itt az idő, hogy ingyen megtudhatja hol a 
baj s mi a baj, teljesen ingyen. Kérjük azonban 
a leveleket mindig bérmentve küldeni s ott a 25 
fillér portót met fizetni. írjon még ma. Nők is ir 
hatnak érte. A csomag a levél megérkezte után 
azonnal ingyen küldetik. A levelet igy kell címezni: 
State Medical Institute, 6915. Elektron Huilding, 
Fórt Wayne, Ind., U. S. Amerika. 1—62

Sladó ház és telek.
A Kapitány-utczában levő Podlcszny-fcle» 

jelenleg Báró Holtz Györgyire tulajdonátképe
ző lakház, a melyhez külön magtár, istállók és 
cseléd lakások is tartoznak, terjedelmes kerttel 
együtt eladó.

Eladó még egy nagyobb és szilárd épí
tésű magtár is, melyhez szintén kert tartozik.

Végül eladó egy nagyobb és kertnek hasz
nált terület, a mely építkezésre különösen al
kalmas.

Az összes ingatlanok egymás tőszomszéd
ságában fekszenek és csak az utcza által vá
lasztatnak el egymástól.

Bővebb értesítés Dr. Kállai József ügy
védnél nyerhető.

Mindennemű

ácsmunkákat
a legjutányosabb árak mellett elvállal s a 

n. é. közönség szives pártfogását kéri

Seszták Antal
ácsmester Jtagtj-JYlihálijon.



G-yiimölcs és széllé "bor készítési

Gyümölcs és szőllő sajtók
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel és nyom erőre szabályzóval.

A munkaképesség 20 % nagyobb mint bármely más sajtónál.

HYDRAULIKUS SAJTÓK.

Szőllő és gyümölcs zuzók
és "bogáré morzsolok.

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szőllő és gyümülcs őrlők, Aszaló készülékek gyümölcs 
és főzelék aszalásra, gyümölos-vágó és hámozó gépek, 
legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphonia“ gyümölcs és szöllővesszö 

permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben.

Mayfarth Pb. és Társa
cs. kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor

BÉCS, II. Taborstrasse 7L
► Kitüntetve 450 arany, ezüst és bronz éremmel.

Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Képviselők és viszontelárusitók felvétetnek.

í Háziasszonyok figyelmébe!!

SCHICHT-féle SZAPPAN
(a kulcicealj a 

legjobb mosószappan I
A Schiclit féle szappan a kulcsosai) tetszés 

szerint használható. Akár hideg, aká langyos v. 
meleg vízzel mosva, akár a ruhát vele torrázva, 
minden más szappannál hatályosabbnak mutatkozik. 
A gyár kezeskedik a káros alkatrészek hiányáért. 
Jíapható 10, 14, 20 és 28 fii. darabokban.

Egyedüli elárusító hely nagyban és kicsinyben:

GARFUNKEL DÁVID
vegyeskereskedéso Nagy Mihály, főuteza.

-
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í Steindler Stel
1(
(,___

| (a >Csillag< szállóval szemben) egy

j női divatcsarnokot j
16 ..................... f

^Ein.d.en-ü.tt

gázizzófény!
Legolcsóbb es legfeherebb világítás 1 11

KEIL-LAKK
-•■gr-v ’’

i w

Sikkes • ^Divatos • elegáns

NŐI RUHÁKAT
a legújabb divatlapok szerint készít :

TOSE^O^ZTS BOEISKJL 

női ruha varroda, JCagy-JYCihály főutca 

(a nFelxn-ZempléuM kiadóhivatalával szemben).

női divatcsarnok Nagy-Mihályon. 1

Van szerencsém a n. é. hölgyközönség | 
szives tudomására adni, miszerint Nagy- ár 
Mihályon, főutca, Tischler-féle házban, J.

' í

nyitottam, ahol állandó raktárt tartok .tn 
női- és gyermek-kalapokban, meny- j 

asszonyi koszorúk- és fátyolokban, 
valamint gyászkalapokban stb. stb.

Az eddig irántam tanúsított jóindulat- |„ 
ért köszönetét mondva, t. jóakaróim to- j 
vábbi támogatásáért esd í,

kiváló tisztelettel 1
STEINDLER ETEL, )

divatárusnő.
5——sw—,^__A

(Glasur)
legkitűnőbb mázoló-szcr puha padló számára. 

1 nagy palack ára 1 frt 35 kr.
Szagtalan 

padló-viasz „Glória44 
égj óbb és legegyszerűbb beeresztő szer 

kemény padló számára.

— 1 kis palack ára (>8 kr.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. bcaranyozására.

1 kis palack ára 20 kr.

Fehér „Glasur“-fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani be- 

festésére, 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.
2—6 Mindenkor kaphatók :

GLÜCK MÓR cégnél NAGY-MIHÁLY.

Suttman JYlárkus
röfösáru-üzlete Nagy-Mihályon. -t

I
I

\ an szerencsém a n. é. közönség szi
ves tudomására juttatni, miszerint

tavaszi bevásárlási utazásomból

visszatérve, azon kellemes helyzetbe jutottam 
hogy úgy DIVAT, mint pedig courrent-

I cikkek dús választéka által a n. é. közön
íj ség legkényesebb ízlésének és igényének is 

képes vagyok megfelelni.
Idény szerű ruhaszövetek, sely

mek. díszítések, stb. stb. szives illegte 
kintésére tisztelettel bivom meg a in. t. kő 
zönséget s szives támogatásáért esd

kiváló tisztelettel
Suttman JVtárkus.

1 A li-arutányoffabb árak !

I

I

Nagy-Mihályon ---------
ajánlja a legújabb találmányu 

gazizzófényii lámpáit 
szobák, termek, szállodák, templomok, 
irodák, üzletek és kirakatok, utczák, 

kertek, stb. világítására.
Syönyörü fehér, meglepően világos, 

csendes és oleső fény.

Minden lámpa a világításhoz szükséges 
gázt magától fejleszt. 

Gázszükséglet óránként 2—3 fillér.



jíándler JYtiksa divatüzlete
——— Nagy-Mihály, főutcza. —------

A tavaszi idény beálltával a n. é. vevöközötwég szives 
figyelmébe ajánlom dúsan felszerelt raktáramat mindennemű 

úri- és női- diratczikkehben
u. m. :

KALAP, CZIPÓ, FEHÉRNEMŰ
jpÁ* Nyakkendő különlegességek, '4PS

Kötött- és szövött-áruit

Varrott női blouseok és alsószoknyák,

Bőr-árait, ZCézixmaxilra-cilzlrelc.

Ajándékoknak alkalmas
Ghina-ezüst, bronz- és majolika dísztárgyak, rövidáruk 

és más e szakba vágó czikkek.

Különös figyelmet érdemeinek honi készitménvü 

kézzel dolgozott cipőim, 
melyek úgy kiállítás, mint minőség tekintetében jóval felül
múlják a gyárilag előállított árut.

Előnyős összeköttetéseimnél fogva azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy t. vevőim igényeinek minden tekintetben 
megfelelhetek.

A n. é. közönség pártfogását kéri kiváló tisztelettel
X3Za.xidJ.er Xztilrsa..

BUDAPESTI NAPLÓ
Főszerkesztő : Felelős szerkesztő :

Veszi Tózsef. ® Braun Sá,z3.d.or.

Magyarország legnépszerűbb, legkedveltebb, legolvasottabb lapja.

Újabban állandó disze gyanánt magához csatolta

Jókai Mór
egész irodalmi munkásságát.

JÓKAI MÓR-nak 
a BUDAPESTI NAPLÓBAN most folyó 

„A mi lengyelünk" 
cimü regényét már 2 hét múlva történendő befejezése után, tehát az 

egész regényt

— INGYEN ===
megküldi valamennyi előfizetőinek.

Április elején, ismét 

uj Jókai regényt 
közöl a Budapesti Napló

ir.,UJ SZAZAD”-*
címen, amelyet a koszorús író a napokban befejez.

Előfizetés: egész évre 28 kor. (14 frt), félévre 14 kor. (7 frt). negyed
évre 7 kor. (3 frt 50 kr.), egy hónapra 2 kor. 40 fillér (I frt 20 kr).

A BUDAPESTI NAPLÓ kiadóhivatala
VHI., Tózsef-lcörAa.t 13.

Nemzeti irodalmunk legértékesebb alkotásait, a magyar irodalom főmüveita
czim alatt egyöntetű szép kiadásban, 
B5 kötetben, díszes tászonkölésben 
•4i» közre a Franklin-Társulat.

Tartalmazza :
* Arany János Kisfaludy Károly I 
*4rany László Kisfaludy Sándor

Balassa Bálint Kölcsey Ferencz
* Baj ka József Kossuth Lajos 

Berzsenyi Dániel Madách Imre 
Caiky Gergely Mikes Kelemen 
Caokonay V. M Pálmán Péter

•Czuczor Gerg. I'etőti Sándor 
Deák lerenct Reviczky Gyula 
Botvös József br. Széchenyi Istv gr. 
Fazekas Mihály *S:igligén Ede 1 

*Garay János Teleki László gr. 
Gyöngyóssy I. * Tompa Mihály 
GvadanyiJózsef • Vajda János 
Kármán József * Vörösmarty M.
Katona József Zrínyi Miklós
Kazinczy Fér. műveit.

* Kemény /.sigm
Népies lyra Népballadák

Kuruczköllészel
* A eadlMgal jelien remekírók ki 

adási jogát a Franklin Társulat magának 
aatnödesileg bi tosouUa, úgv hogv art 
■áa kiadó ki nem adhatja, ez. n írók 
alávet má» venetygy éjiemen d>en meg 
MS jelenhetnek

A Franklin léié Magyar lie- 
mekirók 5Ö testes kóieie feloldj 
a leghecsesebhcl, mit a magyar szel- 
lem teremtett és hivatva van arra, 

minden családi könyvtár 
gerinc:? icgyen.

A Frankliu féL Magtar Re
mekírók kiállítási méltó a nem 
zeU mű jekuöaéfd.e/ Kelese palya

nyertes, művészi, erős angol vászon 
kötés, a papírja famentes, soha meg 
nem sárguló; betűi külön e czélra 
készülnek.

A Franklin-féle Magyar Ho
mok Írók el kötetes sorozatokban 
jelennek meg l'.m-J februártól kezdve 
és azoi lul műiden féléiben egy-egi 
öl kötetből álló sorozat.

A Franklin-féle Magyar Re
mekírók eiótizeióinek külön ked- 
vezménykepen a most megjelenő uj 
magyar Shaksporo kiadás, 
(» vaskos keletben, diszkölesben 
21 i korona kivételes árban 
szallittatik, holott e kiadás bolti ára 
30 komna lesz, és az eddig forga
lomban volt Shakspere kiadás Imi 
koronába került. kgkivilóbb köl
tőink remek fordítása bán közli Shaks 
pere remekeit e kiadas. né\szerint 
Arany János, Petőfi, Vörösmarty. 
Szász károly, Lévay József, Arain 
Liszio, Rákosi Jenő, Cyőry Vilmos 
átültetésiben. Ez. az egyetlen teljes 
magyar Shakspere. és er|. kés kiegé 
s/itoje a Magyar Rf inohirok 
gyűjt. ménycLek .Megrendelhető a 
Magyar Remekírók kai egy
idejűleg.

A Iranklinfele Magyar Re- 
inokirok -•-> kötetnyi teljes gyűj
temény ara -J-Jo korona, mely ö>p- 
szeg hayj resztetekben lorles/’thelő. 
a hat kötele* teljes Miakspere ke.l- 
vczmeinár.i 2<» tor. a Ilonok 
Írok .loti/.tóinek, ha a kei mü 
rg)Hitesen rend hetik meg

Sajt aia rend.-tik i 
• n az illet" író > letet 
m műnk"mák 
lemz<s.tfel" 
vezetéssel ellátják:

Alexander Bern.it 
Angyal Dávid 
Radics Ferencz 
Ránóczi József 
Beöthy Zsolt 
Berzeviczy Albert 
Baver -József 
Endrődy Sándor 
Erődi Béla 
Erdélyi Pál 
Ferenczy Zoltán 
Fraknói Vilmos 
Gyulai Pál 
Heinrich Gusztáv 
Koróda Pál 
Kossuth Ferencz 
Kozma Andor 
l.éva.v József 
Négyessé |,ás/7> 
Rákosi Jenő 

. Riedl Frigyes 
Szeehy Károly 
Szeli Kálmán 
' áczi János 
Vadnai Károly 
Voinovich G. z i 
Zoltvány íren

E fényes névs" 
hiHitrkol ur/ui' <o ,’M 
mzVe.hagyaMn 
Ilemekirok ni. . ,:. 
hat" I ;

A. 
s Iviy minden , ief 
rojz ónálló bucim 

munka lesz. |

A Irmkliii- I.u-uIji áli.d kiadott .Magyar Keiuekiróka nagy érlékéi rend- 
kívül emeli, hogy annak kiegészítője a

Teljes Magyar Shakspere,
;i Klsf:ilii(l v-Tái-s:isá;i által kiadott s költőink : Arany, Petőfi, Vörösmarty, Ssáss 

Irány László, Fejes, Greguss, Győry Vilmos, Lőrinczy-Lehr, Rákosi 
Jenő. S;,,,/„/,./, ;,|t;,| for.l.... .  kiadása. Ez a fordítás ma már magyar remekíró-számba
megy m.-rl ,.zt bálijuk a -ziimadról.ezt idézzük lépten-nyomon: átment a nemzet vérébe.

' is -7 "'••'ll.'sir Sliakspere-t kedvezményes áron kapják a ..Maiiyar 
K.-III.-kiről... ,,,,l.-löi, vagyis „ |lal köh.t(.s ,|iszesen bekötött munkál30 korona 
bolti ár II,-Ivett 20 koi-onacrt, ha mind a két munkát megrendelik.
%minden hazai könyvkereskedés 
A«my a I iaiiiklin-1arsulat Budapesten.
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Z1 (o/i rótt............................................. ............ könyvkereskedésében
<hol>:.....................  .ezennel rendel

péld. Magyar Remekírók 55 kötet 200 kor.
---------- • Shakspere összes színművei 6 kötet 30 kor. helyett 

Ml kor. kedvezményes áron
- • Shakspere összes színműveit fí kötetben külön 

(<i Magyar Remekírók nélkül) 30 korona bolti áron 
és kéri a szállítási föltételek közlését.

Hely: Ni„.
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Nyom. Laudoaman B. könyvnyomdijébsa.

Bern.it

