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Landeaman B könyvnyomdája.

Nemzeti szempontok.
Magyarország államisága olyan, mint 

egy érdekes régiség, amelyet megőrölt az 
idők vasfoga. Európában az egy Angliát 
kivéve még nem volt állami élet, amikor 
az Ázsiából bevándorolt, félvad barbár hun 
és szittya-ivadékot már abroncsba szorította 
a legális élet, amely széles kontúrjait adta 
meg egy jövendő nagy Magyarországnak.

A magyar államiság azonban az idők 
folyamán olyanná vált, mint egy praehis- 
torikus lelet. Archeológusok törhetik rajta 
a fejüket, hogy vájjon a Duna-Tisza táján 
sok századon keresztül virágzott, vagy ve
getált államélet magyar volt-e, vagy hot
tentotta? Nem lehet tudni. Magyar min
denesetre a legkevésbé volt.

A magyar államéletnek ilyetén formai 
és lényegbeli alaktalanságát jórészt Magyar
országnak históriai szerepköre okozta.

A keresztény Európa politikájának fra
zeológiája Nyugat védőbástyájának nevezte 
el Magyarországot s ezt a szerepet Ma
gyarország vállalta is. A pogány és barbár 
keletnek inváziója ellen harcba vittük min
den nemzeti erőnket s a magunk érdekeit 
alávetettük altruista szempontoknak.

E szerepvállalás eredménye volt a tö
rök hódoltság kora, amely alatt állami éle
tünk épenséggel nem fejlődhetett nemzeti 
irányban. A bécsi politika ezidőtájt kezdte 
pókhálóját Magyarország fölé teríteni. Es 
elkövetkezett a térdharisnyás, parókás né
met korszak, a melynek áldását csak tetézte

T A R C A
A kuruc időkből.

Azt mondja a kuruc : A hideget nem azért 
hozza ránk az Úristen, hogy megfagyassza a 
becsületes katonáját. De nem ám! Csak szop
juk meg a kis ujjúnkat s mindjárt megtudjuk, 
hogy aki onnan a magasból igazgatja a népek 
sorsát, mi ránk, serény kurucokra gondolt, 
midőn úgy kalkulálta ki az idők járását, hogy 
tél is legyen benne kemény hideggel. Mert 
hogy keményen forgolódunk szünes-szOntclen, 
nem rajtunk múlik. A vérünkben vagyon, a 
természetünkhöz tartozik, mint a kopónak a 
vadhajtás, hogy körömszakadtáig üssük, hajtsuk 
a labancot, aniig csak egyet látunk belőle szé
les e világon. Hát okos dolog volna e most 
már, hogy ez az igaz kuruc munka folylon- 
folvvást tártson. Nem bizony a. Mert vagy mi 
dőlnénk ki a munkában — veszett sok ez a 
fránya labanc — s ennek az a kára lenne, 
hogyha mi, igaz kurucok elfáradnánk örökre, 
ki vágná a labancot. Bizony senki. Labanc 
lenne az egész világ. Ami bogi meg ne tör
ténjék, gondja vagyon rája az Úristennek. (Az 
miért is áldassék szent neve !) De mondjuk, 
hogy nem fáradnánk el, — aminthogy fáradt 
kurucot nem látott még az ország. Ez meg 
már megint öreg hiba lenne. Mert amint egy 
meg egy az kettő: olyan igaz, hogy egyetlen 
labanc sem maradna meg a föld hátán. Ez 
megint gáncsos lenne. Labanc nélkül olyan 
lenne az ország, mint a korcsma citerás nél
kül. Bor mellett ha duhaj kedvem támadt, a 
kupa után a citerát vágom földhöz, ne szóljon 
nekem szomo uan; harci virtusra ha kedvem 
támad, kardi.a kapom a labancot s ha ellen
áll, levágom: ha megszalad, megüzöm. így 
aztán csak kivírluskodom magam. Ilát azért 

az a nemzeti kiskorúság, hogy állami nyel
vünk egy holt nyelv, a latin volt. Magyar
országot egyszerre német tartománynak és 
római provinciának tarthatta bárki.

Érthető, hogy ilyen keretek között 
államiságunk magyar nemzeti karaktere 
rém fejlődhetett ki hogy el kellett követ
keznie azon időnek, mikor létünk fáját 
derékban törte ketté a l.ajthán túli szom
szédság.

Magyarország uj korszaka a szabad
ságharc fekete dátumával kezdődött. A 
nemzet felébredt s az éleslátók és bölcsek 
szeme fölfedezte évszázadoknak eredendő 
bűnét. Keserves tanulságaink árán rábukkan
tunk végre a véka alá rejtett igazságra, hogv 
Magyarország csak nemzeti irányban fejlőd
hetik nagygyá.

És most élni igyekszünk az igazság 
szavával. Állami életünk irányításában figye
lembe vesszük a nemzeti szempontokat. A 
roskadozó államépületnek uj nemzeti fun
damentumot építenek a nemzet jobbjai és 
törekvésüknek visszhangja kél az egész ma
gyar közéletben, társadalomban.

A nemzeti szempontok, a nemzeti 
irányzat térhódítását látjuk a köznapi élet 
hullámzásában. — A társadalom érverése 
egészségesebben, frissebben lüktet. Még a 
művészetben is, amely pedig lényegileg, 
szellemben a leginternationalisabb, uralomra 
kelt a nemzeti irány. Mintha társadalmi 
közszükség érzése volna a nemzeti szem
pontok napirenden tartása.

csak csínján a labanccal, a fiainknak is jusson!
Csak ne is doromboljanak kegyelmetek a 

tél ellen. Az Úristen bölcs ordere az, mely 
szerént azt parancsolja : legyen elég, kuruc! 
•lövőre is gondoljatok ' Ha most levágjátok, ki 
jut az fiaitoknak .’ Azokra is hagyjatok vala
micskét! Mi tagadás benne, elején durcásko- 
dunk, panaszkodunk, de aztán magunk is be
látjuk, hogy igy van az nagyon jól s az kom
mandó szerint az első hó után pihenőre térünk, 
mondván : legyen meg ő szent felségének szent 
akaratja.

* *
«

Ócskái brigadéros uram úgy orderezteték 
17(17 telén Bercsényi Miklós generális mar- 
schallus őkegyelmességétől, hogy a Vág innenső 
oldalán szálljon telelő táborra. A tűz fejedel
me, bár kalandos, szilaj vérü volt ő kegyelnie, 
a parancs szerint cselekedett, bekvárlélvozta 
ezerét a Vágmenti falvakba. A téli pihenő 
azonban nem akadályozta kuruc urauuékat 
abban, hogy néha-néha szél ne nézzenek a 
labanc táborban. Engedőimet is kért erre a 
generális marschallustól, Írván az levelében: 
egv-egy néha való portára szükségünk vagyon, 
kegyelmes uram és pedig azon oknak miatta, 
nehogy az nagy pihenésben úgy elaludjanak 
odaát, hogy tavaszra kelvén, pénzért sem kap
junk labancot. Megjárnánk vele kegyelmes 
uram!

Az okot Bercsényi igazán valónak találta 
s meg is irá Ócskáinak, hogv csak az szelént 
cselekedjék, a mint az mi édes hazánkra üd
vösnek találja.

Tetszett ez a válasz minden kurucnak, de 
különösen magának Ócskáinak is, kit ezen 
időben sok dicsérettel nevezének tüzfejedel- 
mének, Hákócy villámának. (De más néven 
hívták, hogv ő is • kutyá--vá lelt!)

A levegő villamossággal teli. A kon- 
zervativek, a magyar államiság nemzetietlen 
fejlődésének ajtónállói kezdenek a jól meg
érdemelt nyugalomba vonulni. A nemzeti 
irány ifjú harcosai pedig diadalmasan tör
nek előre. Mintha az idők méhéből sza
kadna ki valami abból a szellemből, amely 
a magyart az európai népek konglomerát 
tömegéből az államalkotásnak idejében ki
emelte.

A nemzeti öntudat derengését jelenti 
ez a felbuzdulás. Kiskorúságunk véget ért 
s a nagy nemzetközi politikában, az euró
pai társadalom közéletében magunk akarjuk 
a szerepünket kijelölni. Elég is volt a gyám
kodásból, ntelylyel a kozmopolitaság békóba 
verte nemzeti erőink kifejlését. Mi voltunk, 
vagyunk és leszünk. Jó ideig, századokon 
keresztül vegetáltunk ; itt az ideje, hogy 
nemzeti önállóságunk az állami élet nem
zeti színében kivirágozzék.

A jövendő nemzedékek ne lássák prae- 
historikus leletnek a magyar államiságot, 
hanem legyen az olyan szilárd, modern és 
nemzeti épülete Magyarország boldogulá
sának, amelyben a közélet és a társadalom 
hódolva áldoz a nemzeti géniusznak I

Magyar udvartartás.
A király, az udvar w a diplomáciai kar 

ismét szerencséltette hazánkat, hogy egy 
időre az ország szivében, fővárosunkban 
székelve, dicsőségének fényes s áldást osztó 
sugarait szertelövelje Magyarországra is.

Lapnak mai azÁma 4 oldalra terjed.

Idejében aztán sűrűn járták a kuruc por
ták a Vágón túli földet. A hideg csak kemé
nyebbé tette a kemény vitézeket.

Közben pedig — pihenés idején — na
gyokat ittak a kurucok. Szerették ő kegyelmük 
a jó bort, de nem is sajnálták érte a fáradsá
got. Es mert szerették a jó bort, meg is érezték 
a szagát s ha egyszer megérezték, el is mentek 

I érte. Dughatta a labanc bármily mélyen is a 
* föld alá, szerét ejtették annak a kurucok.

Ócskái ezerének egy zászlóalja Miaván 
I posztérungolt. Sűrűn látogatták a korcsmát és 

emelgették szeretettel az öblös kupákat Valami 
buszán voltak az ivóban Ki az asztalnál ült, 
ki u búbos körül. A sarokban egy öreg cigány 
verte a citeráját. Nem hiába verte, sűrűn kapta 
a kongót. A kormáros maga is az ivók közé 
vegyült s ha becsülettel megkínálták, a kuru
cok egészségére ő sem sajnált egy-két kortyot. 
Aminthogy dukál is.

Amint igy mulatuak, azt mondja egyszer 
Csikós Mózes:

— Hallja kegyelmed korcsmáros uram, 
hogy őszinte legyek, jobbat is ittam én már 
ennél!

S nagyobb nyomaték kedvéért lecsapta a 
kupát az asztalra.

A korcsmáros röviden felelt:
— Szóval sem tagadom.
— Hiába is tagadná. Ugy-e bajtársak ?
Kórusban hangzott fel:
— De bizony !
— A beckói városi pincében.! Mi?
Hátracsapják a báránybőr főveget. Egyik

másik az asztalra könyököl, hogy jobban lát
hassa a kérdezőt. Innen is onnan is hangzik:

— Most is számban van az ize!
— Hallják kegyelmetek, sohse felejtem el 

azt a napot. Mikor bementünk, már akkor, 
igaz, részegek voltunk a labanc vértől. De hogy



Pezsgő életerőt, nyüzsgő foranlnmt varázsolt 
a fővárosban, egy ki* időre * lertinaulás, 
hogy annál érezhetőbb legyen a nagy ellen
tét, mely az udvar távozásával iámét bekö
vetkezik.

Pedig a törvény s igazság szerint ennek 
félesztendőn keresztül igy kellene lennie, 
aminthogy Becsre az örökkon dédelgetett 
„Kaiserstadtra" egész éven át ragyogtatja 
jólétet teremtő fénysugarait az udvar, a vele 
járó fiiurak s a diplomáciai karral egye
tembe.

Mert hiába beszélünk mi egyenlőségről, 
hiába beszélünk paritásról s a lnzelkedes 
hasztalan suttogja fülünkbe a fényes frázist, 
hogy a monarchia súlypontja Magyaror
szágon nyugszik. — addig inig nincs igazi 
fényes, a régi már-már feledésbe merülő kor
szakokat felelevenítő udvartartásunk, — 
mindaddig paritásról beszélni merőben ne
vetséges.

Sokat vitatkoztak, sokat ittak s még 
többet fognak inti e kérdésről, de hogy mi
kor fogjuk elérni e jogos kérelmünket az 
még egyelőre a ködös homályba vesz. Meg 
ha jogosan nem is követelhetünk a magyar 
udvartartást, még ha szentesitett törvénnyel 
nem volna is megerősítve e kiváltságunk, 
még akkor is megérdemelnők jutalomképen, 
azért a meleg szeretetért, azért a forró ra
gaszkodásért. a mely a magyarokat minden
kor az uralkodó dynastiához fűzte.

De az természetes, hogy a hol valamely 
érdek csak egv más hatalmasabb érdek csor
bításával érvényesülhet, ott a két érdeknek 
összeütköznie kell: egymással örökös harc
ban élnie, feltétlen következménye a dolgok 
sorrendjének. Már pedig ha Magyarországon 
az igazi, paritáson a lapuló udvartartás 
életbe lépne természetesen maga után vonná 
azt, hogy az udvar s a vele együtt járó 
diplomáciai testület kevesebb időt tölthetne 
Bécsijén: a mi ismét a dédelgetett ..Kaiser- 
stadt- érdekeinek rováséira történnek. De a 
h<4 a jog áll szemben a jogtalansággal, az 
igazság az igazságtalansággal. ott a józan 
észnek nem nagy megerőltetésbe kerül a 

kijöttünk, kardrahánvtuk volna még Storem- 
berg egész ármádiáját, ha rossz csillaga akkor 
élőnkbe hozza. A beckói várat csak szúnyognak 
láttam s a süvegemmel akartam agyoncsapni. 
No az bent is maradt a várban a labancok 
nagy örömére. Hogy kaptak rajta! I alán el is 
küldték a császárnak, mint hadi zsákmányt.

Ezen aztán nevettek.
Csikós Mózes pedig maga is nevetve foly

tatta :
— Talán azt is ráfogták — bár viseltes 

volt biz az — hogy Ócskái brigadéros uram 
süvege. Ha igy mondták, a bcllicmnbéliek a 
fejőkbe is tették bizonyosan s a tükörön mcg- 
libbentelték a szuperlátot s megkérdezték egy
mástól: >ékcs, deli, szép-e, a vagy szája tá- 
tott ? «

Hangos jókedvükben erre már az asztalt 
is verték valamennyien s úgy nevettek. A ci- 
terás is előbujt a sutból s olyas valamit mon
dott, hogy tudna ő egy jó tréfát.

Tizen is kérdezték egyszerre:
— Mit te, cigány ?
A cigány ravaszul mosolygott.
— Hátha elmennénk a Pálll'y ur őnagysága 

posonyi pincéjébe'?
Mindnyájan azt felelték:
— Mondasz valamit, cigány.
— Ismered te azt a pincét .’
— Ismerem-e? Mint a tenyereinél.
— El is vezetsz minket?
— Ne is lássam a holnapi napot, ha meg 

nem teszem.
— A fejeddel játszol cigány!
— No, no, tudom én a vitézi dolgot.
A legények parolát adtak, hogy karácsony 

éjszakáján beverik a labanc generális hordói
nak a fenekét.

Ekkor lépett be Ócskái. Egyszerre elné- 

h elves utat megtalálni. Századok igazság
talan mellőzését, századok szertehuzó félre
értését csupán azért tűrte volna el a magy ar, 
hogy azután, mikor hatalma a monarchiá
ban : egysége, tudása, műveltsége és kultú
rája révén a monarchia másik felével egyenlő 
— ha ugyan túl nem haladja, — hogy 
akkor továbbra is tűrje az igazságtalan, az 
élő törvény szellemével homlokegyenest 
ellenkező tényt, a magyar udvartartás hi
ányát?! Nem hisszük, hogy a jó hazafiak, 
kik az ország sorsának intézésében első sze
repet játszanak, kik a felső hatalom jóvol
tából az ország kormányát kezükben tartják, 
oly útra terelnék államhajónkat, hol a se- 
kéiyes viz s a kiálló sziklatömbök veszélyez
tetnék annak léteiét

El fog jönni az a jobb kor, mikor a 
jog, törvény és igazság nem lesz üres frá
zis, melylyel a forrongó kedélyeket ideig 
óráig elcsendesiteni lehet, hanem igenis egy 
axióma, melynek szellemében jár el min
denki, akinek csak az ország vezetésében 
szerepük jutott.

El fog jönni, mert el kell jönnie, ama 
boldogabb kornak is. midőn nem kell majd 
igazunkért toliharcokat küzdenünk, hanem 
a megvalósult fényes magyar udvartartás 
árasztja majd melegét mindenre, mi szegény 
hazánk erősítésére, hatalmának s erejének 
emelésére szolgál.

VEGYES HÍREK
— ICv. ref, istentisztelet. A helybeli áll. 

el. iskola szokott termében f. hó 25 én vasárnap 
<1. e. 10 órakor ev. ref. istentisztelet és úrvacsora 
osztás lesz, miről az ev. ref. egyház hívei tiszte 
lettel értesittetnek.

— A máiraí hitelszövetkezet az elmúlt 
héten tartott rendkívüli közgyűlésén intéző igaz 
patájává Szabó Istvánt, a megüresedett felügyelő 
bizottságra pedig Kaffémann Henriket választotta 
meg. A közgyűlés elhunyt alapítójának Stépdn 
Gábornak érdemeit jegyzőkönyvileg megörökítette 
és a gyászoló családhoz részvétiratot intézni rendelt.

— A hegyvidéki nép segítése. Láng 
Lajös kereskedelmi miniszter l’ng vármegyének 
a felvidéken egy útvonal kiépítésére, Máramaros 
vármegyének útépítés* kre 100.000 koronát i,.al- 

mull a hangos szó. A brigadéros nevetve kér
dezte :

— Mulattok kurucok ?
Csikós Mózes, a ki káplár volt, jelentette:
— Brigadéros uram, instálom alázattal, 

azon módon Vagyunk.
— Hát csak a haza javára!
— Igyekszünk rajta.
A korcsmáros egy telt kupát hozott. Ócs

kái elfogadta tőle. Így köszöntötte a kupát:
— Minden kuniéért 1
Rámondták:
— Ellesse az Isten!
Hogy kiitta a kupát, igy szólt katonáihoz :
— Posonból mi liirünk sem vagyon. Meg

tekinthetnétek.
— Megtesszük brigadéros uram, akár 

éjféli misét is hallgatunk a labanc városban.
— Majd csak az orderem szerint járjatok.
— Azonképeu.
Aztán távozott a tűz fejedelme.

♦ ♦

Ócskái brigadéros uram Írja Bercsényi 
Miklósnak:

Excellenciádnak kegyelmes ordere szerint 
szerénységgel vagyunk. Portáink naponként 
járják a \ ágon túli földeket, hogyha mi híreket 
kaphatnánk, kedveskedhetnék vele kegyelmes
végednek, amire gondom is vagyon, meghigyje 
kegyelmességed. Kik itt vágynak körülöttem 
nem szánják a magok kényelmét, de mind kö
zönségesen azon vagyunk, liogv igazán szolgál
hassuk mi édes hazánk szabadságáért konfo- 
edcrált karok és rendeknek s felséges urunk
nak, vezérlő fejedelmünknek. Hegyekben, mint 
portáim jelentik, csendesség vagyon. Úgy alszik 
a labanc, mintha fel sem akarna ébredni. Hogy 
az mienk felverik néha ő kegyelmüket, rémül
döznek szürnyöségcsen s bújnak hol a kemen

ványozotf, hogy tavaszon át az ott élő szegény 
népnek keresete legyen.

— Jégeső. Városunkban e hó 19 én ismét 
jégeső volt, a vidékről is jelentenek jeget. Márkon, 
Hegyiben szintén károkat okozott a pusztító ölem. 
Bizony gazdáinkra rossz idők járnak és sokan 
kétségbe vannak esve a jövő iránt.

— Halálozás Felföldy Gyula a Sztáray 
uradalomnak hosszú éveken át Jeszlreben volt 
tiszttartója e hó 17-én három napi betegeskedés 
után tüdögyuladásban elhunyt. A gyászoló család 
a következő gyászjelentést bocsátotta ki :

Özv. Feltöldy Gyuláné szül. Foltinovics Mal
vin mint hitves, Felföldy Anna férjezett Tabódy 
Zsoltné, Felföldy Malvin férj. Ducsay Dezsöné, 
Felföldy Jolán férj. Semsey lléláné és Felföldy 
Olga mint gyermekek, úgyszintén a többi rokonok 
nevében is fájdalomtól telt szívvel jelentik a leg
jobb férj, apa, testvér és nagyapának Felföldy 
Gyula uradalmi tisztnek, törvényhatósági biz. tag 
síb. folyó hó 17 én élete G3 ik évében, rövid szen
vedés után történt gyászos elhunytét. A megbol
dogult földi maradványai Jeszlreben f. évi május 
hó 19-én délután 3 órakor fognak az ev. reform, 
egyház szertartása szerint örök nyugalomra tétetni. 
Jesztreb, 1902. évi május 18-án. Áldás és béke 
poraira !

— Villámcsapás. Ruszin községben f. hó 
14 én délután villám csapott be Weiszman Miksa 
korcsmájába s az ott időző leánycseléd lábait, s a 
korcsmáros kis leányának fejét megpörkölte. A 
sérült kis leány életben maradásához kevés a 
remény, a cseléd pedig alsó végtagjaira béna lett.

— Vtonállók. Varaiméi iparosok jöttek 
e hó Ili án a hannusfalvi vásárról. Útközben egy 
cigány karaváunal találkoztak. A karaván csak 
három szekérrel állta cl az utat, de ez majdnem 
elegendő volt ahhoz, hogy rablóhadjáratuk sikerrel 
végződjék. Kivált közülök két marcona oláh cigány 
és késekkel vasvilláakal felszerelve harci pózbau 
állták útját az iparosok szekerének. Szerencsére 
azonban a fuvaros nem vesztette el hidegvérét, de 
az ostornyéllel olyat csapott az egyik alak arcába, 
hogy a vér menten elborította. Ezt a zavaros 
alkalmat pedig felhasználva, a lovak közé csapott 
és gyors iramodással hagyta helyben Fáraó bősz 
ivadékait.

— Kirándulás. A „Zemplénvármegyei 
orvos gyógyszerész egyesület" a szomszéd vár
megyei testvéregyesületekkel f. évi junius hó 21 én 
kirándulást tesz a diósgyőri vashámorba. A tanul
ságos kiránduláson szívesen látják vendégül az 
egyesület t. barátjait is, ha ebbeli szándékukat f. 
hó 21 ig az egyesület elnökénél, S, a-.Ujhelyben 
bejelentik.

— Leszakadt kid. Ungvárról Írják: A 
javítás alatt álló záhony-csapi közúti tiszai falód 
a tutajok összetorlódása következtében részben 
leszakadt és az alatta tartózkodó tutajosok közül 

| sokat a vízbe sodort. Több tulajdonos oda veszett.

cékbe, hol a kazlakba. Erezzük, hogy sok ha
szonnal forgolódhatnánk rajtok, csak az idő 
engedné. De az havazások miatt csak nehezen 
mozoghatunk s igy nagyobb haddal nem me
hetünk rajok. Áldják is az havat Labanc ura
lnék s imádkoznak is azon, hogy a jó Isten 
csak mennél később hozza meg a hadviseléshez 
való üdőt. Amit hogy az Úristen őszentfelsége 
nem hallgat meg, bizonyosan hisszük.

Továbbá jelenteni Excellenciádnak, mint 
nekem kegyelmes jó uramnak, hogy a mostani 
karácsony hetében némely portásaim nem kis 
zajt csináltak Poson körül, az melynek Becsbe 
is Ilire futott, nem kis ijedelmére az bellicum- 
nak. Magam ezeréből vagy ötvenen hekalan
doztak a Dunáig s karácsony éjjelén dobol 
vertek Poson falai alatt s olyan móddal voltak, 
mintha egv egész tábor készülne az ostromra. 
Az falakon hamar megszólaltatták az ágyút, az 
puninát eszeveszedten hányták ki a mezőre, 
de az labancok csak nem mertek kivonulni, 
Beszélik az portásaim, hogy még reggel is dör
gölt az ágvu, ami azt mutatja, hogy ő kegyel
müknek sók az puskaporuk, de kevés az bátor
ságuk. Bizonyos híreket nem kaphattak. Az 
föld népe beszéli, hogy mind Heister, mind 
Pálffy Becsben vágynak. Gondolom, hogy az 
tavasziakról traktáhíak.

Ugyancsak ezen portásaim némi zsákmányt 
is hoztak posoni vidékről. Fölverték Pálffy 
uram pincéjét s jó tiz köbölre valót magokkal 
hoztak, többit pedig kibocsátották. Mondják, 
hogy a pince kötésig van borral. Az mi híre
ink lesznek készséggel szolgálok vele Excellen
ciádnak.

Ex castris Miaviensis anno 1708. 11 ja- 
nuarii.

Igaz szolgája Ócskái László.

Sxeredy De«*ő.



— HaUUo»á». E hó 13 in hunyt el Sáros
patakon id. Lengyel Endre, Zemplénvártnegye tb. 
főorvosa. 1848—49 ben honvédorvos volt, később 
tevékeny részt vett a közügyekben és a protestáns 
egyházi életben. Tagja volt Zemplétivármegye 
törvényhatósági bizottságának és állandó választ 
Hiányának, valamint a zeniplénvármegyei orvos és 
gyógyszerész egyesületnek, tb. elnöke volt a függőt 
lenségi és negyvennyolcas pártnak. Néhány "év 
elótt ünnepelte orvosi működésének 50 éves juhi 
leumát. Élt 82 évet. Temetése f. hó 15 én volt 
nagy részvét mellett Sárospatakon. Az elhunytban 
Ball ági Géza a sárospataki kerület országos kép- 
viselője apósát gyászolja.

— Borkiállítás Poxsonyban. A Pozso
nyi Országos Mezőgazdasági Kiállítás keretében 
borkiállítás is leez megtartva, mely iránt ország
szerte igen nagy érdeklődés mutatkozik. Ismerő 
tes, hogy hazánkbau a borkereskedelem már 
néhány év óta pang s igy az utolsó évek termése 
még nagy részben eladatlan. Azért is termelőink 
nek minden alkalmat meg kell ragadniok, hogy 
boraikra a közfigyelmet felkeltsék, mert úgy kül 
földön, mint hazánkban a fogyasztó közönség egé
szen tájékozatlan felújított szőlőink termőképessége 
és boraink minősége felől. Kiváló alkalom kínál
kozik a pozsonyi kiállításon a borok bemutatására 
azért is, mert gondoskodva lesz arról, hogy a 
kiállításra érdemesített összes borok poharankint 
kiméressenek s így a kiállítást látogató közönség
nek módjában leend a borok jóságáról ízlelés 
utján meggyőződést szerezni. A borkiállitás be
jelentésének határideje junius 1 én jár le. Beje
lentési ivet küld és részletes felvilágosítást ad dr. 
Drucker Jenő csoportbiztos (Budapest, IX., Üllői
üt, Köztelek).

— Sxinésxet. Deák Péter, a soproni és 
zombori színházak igazgatója e hó 20 án kezdte 
meg előadásait Sárospatakon. A társulat a vidék 
legjobb erőiből van szerezve. A műszaki személy 
zet 20 tagból áll, működő női személyzete 13, a 
férfi személyzete IS. Ezen kivül saját zenekara 
van. Műsora a fővárosi színházak legkiválóbb 
újdonságaiból van összeállítva.

— Házasság. Moskovitz Vilmos, néhai 
Moskovitz Ignác helyboli lakos fia e hó 25-én ve
zeti oltárhoz Goldberger Irénke kisasszonyt Buda 
pesten, a dohányutcai izr. templomban.

Weinberger József tisza-ujlaki kereskedő f. 
évi május hó 25 én esküszik örök hűséget Fried- 
maii Sarolta kisasszonynak, Friedman Márkusz 
helybeli kereskedő leányának.

Bérkor ite Bernát tőke-terebesi lakos e hó 
25-én esküszik örök hűséget Markovit* Ilonka 
kisasszonynak, Markovits Mayer tőke-terebesi fa
kereskedő leányának.

— Százezer korona — templomi ülő- 
helyekért Az ungvári orthodox izr. hitközség 
templomot épített, azonban épitésközben kitűnt, 
hogy kevés az előirányzott összeg s a befejezéshez 
még egy kis aprópénzre volna szükség. Hamarosan 
áruba bocsátották tehát a templomi ülőhelyeket s 
két nap alatt 125 hely keltei 100.000 koronáért; 
bizonyságul annak, hogy az ungvári orthodoxoknál 
a hitbuzgósággal lépést tart a pénzbőség is.

— Bgy pártolásnélküli fürdőhely. 
Orosz Mokra és Királymező községek határában 
évszázadok óta sok kitűnő ásványvíz forrás hasz
náltaik. így van itt egy jódvizes fürdő. Az egész 
kontinensen a csizi fürdőn kivül csupán ez az 
egyetlen hely, a hol a vérbajokban és bőrbeteg
ségekben sinlődők egészségűket a fürdő használata 
folytán visszanyerik. A jódviz a jódon kivül tar
talmaz bő mennyiségben ként, vasat és sót s azért 
vérszegénység, sápkór, köszvénv stb. ellen hasz 
nálható. A levegő ózondus fenyves levegő. Orosz- 
Mokrán vastartalmú savanyuviz forrás fürdő van. 
Nemkülönben az orosz mokrai határban az ottani 
lelkész által fölfedezett savanyuviz forrás van az 
erdőben, mely állandóan forr s a vize oly erős 
szénvas tartalommal hir, hogy alig lehet belőle 
inni; ivás után a gyomrot fblmelegiti s vastartalma 
csekély. Úgyszólván pótolja a bort. Ajánljuk o 
fürdőket és savanyuvizet a szűkebb/dlátásu és cse
kély igényű lelkész és tanító urak meleg figyel
mébe. Itt igen ölesé) szálások találhatok a nemet 
családoknál. Egy fürdő dija 50, illetve 40 fillér. 
Egy hóra 60 koronából ki lehet jönni itt szüküsen. 
A fürdőhelyek a nyáron úgy julius augusztus kö 
rül igen élénkek lesznek, mert Budapestről és 
Ungvárról már több úri család szokta használni e 
fürdőket. Vasúti állomás Asló-Neresznice (Mára 
inarosm.) Innen a fürdőhelyek 40 kilométernyi 
távolságra vannak. A havasokra nagyszerű kirán
dulások eszközölhetők. A vidék gyönyörű szép .

— Eljegyzés. Köszfenbaum Móritz r.agy- 
károlyi kereskedőt, évi május hé) 18 án eljegyezte 
Kösztenbaum Mór nagymihályi lakos leányát Antó
nia kisasszonyt.

— Hódolat a tót nemzetiségi képvi
selőknek. Hogy milyen jelentőséget tulajdonita 
nak a tót nemzetiségi lapok annak a vívmánynak, 
mely a tót nemzetiségi képviselőknek országgyül. >i 
szereplésében nyilvánul, arról a Ludove , Noviny 
„A tót iskolák- cimü vezércikke eléggé tanús 
kodik. A cikk Ruztidknak az országgyűlésen el

mondott beszédéért hódoló köszönetét szavaz s 
midőn az iskolák jelentőségét tárgyalta és kijelen 
tette volna, hogy mindennek megmagyarositása 
nem hazafiság és az iskolák megmagyarositása 
„Uhorako" nak (t. i. Magyarországnak, a fordító) 
romlása. Áttér BTaasíta vallás és közoktatásügyi 
miniszter beszédére 8 konstatálja, hogy csak kap
kodott idestova és a sötétben botorkált. „Nem 
tudott — úgymond — egyebet válaszolni, mint 
azt. hogy ő nem a törvénv betűjéhez tartja magát, 
amely — az idézett lap szerint — a tótoknak ad 
igazat, hanem annak szelleméhez ; mire a tisztelt 
ház fejével bólingatott. Mindenre bólingat az, ctak 
abrak legyen előtte. A miniszter — folytatja — 
indokul hozta fel, hogy tót iskolákat nem létesít
het, mert a tankönyveket Csehországból szállítanák 
be a tótok. „Milyen bárgyuság!u, kiált f<4 hévül 
tében a tót lap, hisz a tanárokat a kormány nevezi 
ki s ha hazafiatlanok, el is kergetheti. (Az ártat
lan mit sem tud arról, hogy annak idején az 
eltörölt tót gymnasiumokban a tanár a magyar 
nyelvtani óra után tüntetőleg öblögette a száját. 
Es talán elakarja hitetni velünk, hogy olyan 
gymnasiumokba kedvvel adnák be a pánszláv 
érzelmüek az ő gyermekeiket, melyekbe bár tót 
nyelven oktató, de igazán magyar érzelmű taná
rok neveztetnének ki. A fordító.) „Az a 80 diák 
is csak azért jár cseh iskolákba, mert itthon anya 
nyelvükön nem tanulhatnak. A vagyontalanságból 
eredő sötétség, elmaradottság, butaság, éhezés, nél
külözés, szegénység, nyomor, alárendeltség, félénk 
ség, — a mi osztályrészünk" mondja végezetül s 
ismétli köszönetét Iluzsiáknak. ki ezek ellen küzd.

— Gyásxhir. Alulírottak fájadalmas szívvel 
jelentik a forrón szeretett és felejthetetlen férj, 
atya és nagyapa, testvér és rokonnak Nagy Pál 
Gróf Andrássy Géza uradalmi gazdatisztjének 
élete 60, boldog házasságának 29 ik évéb* .1 rövid 
szenvedés s a halotti szentségek ájtatos felvétele 
után folyó évi május hó 18 án éjjel 11 órakor 
történt gyászos elhunytét. A boldugoltnak hűlt 
tetemei folyó hó 20 án délután 4 órakor fognak 
az ev. ref. szertartás szerint a tussá ujfalusi sir 
kertben örök nyugalomra tétetni. Tussa-Ujfalu,
1902. évi május hó 19 én. Áldás és béke porai 
felett! Nagy Pálné szül. Molnár Róza mint nej- . 
Etelka, Teréz, Irma. Kálmán llcsi, mint gyerme
kei. bárciházi Bárcy Lajos. Cse nő József, Hűek 
Antal, mint vejei. Bárcy Ödön. Bárcy Mariska, 
Bárcy István, Hűek Irma, lluck Jolán, mint 
unokák.

— Siket némák felvétele. A Hevesvár 
megyei siketnéma intézet igazgatósága tudatja az 
érdeklődőkkel, hogy az intézetbe a jövő iskolai 
évre 12 esetleg 15 siketnéma gyereket vesznek 
fel. Az intézetben a gyermekek 6 év alatt meg 
tanulnak hangosan beszélni, írni, olvasni, számolni 
stb. sőt a fiuk valamely iparágban, a leányok 
pedig a konyhai teendőkben, a női kézimunkában 
és a ruhavarrásban is képeztetnek. Szóval telj- sen 
visszaadják őket a társadalomnak. A növendékek 
között vannak fizetésesek, fél fizetésesek, ingyené 
sok és bejárók. A fizetésesek havonta 21, évente 
250 koronát fizetnek. A fél fizetéses, k ennek felét. 
A félfizetéses és ingyenes helyre csak a teljesen 
vagyontalanok pályázhatnak remény nyel. Minden 
esetben köteles a szülő évente 60 korona ruha 
átalánynyal járulni az intézet pénztárába. A bejáró 
növendékeket a szülő valam ly privát háznál he
lyezi el és onnan jár az intézetbe tanulni. Évente 
20 korona tandíj is fizetendő. Ezért a gyermek 
Írószereket és tankönyveket ingyen kap. Általános 
felvételi feltételek: egészséges szervezet a bétől 
lőtt 7 ik és túl nem haladott 10 ik életév. Néhány 
évig kivételesen még a 14 í veseket is felveszik. 
A felvétel iránti kérvényt a „Hevesvármegyei si 
kelnéma iutézet felügyelő bizottságához" kell in
tézni és az intézet igazgatóságának minél előbb, 
de legkésőbb junius hó 15-ig benyújtani. A kér
vény mellékletei: a) Születési anyakönyvi kivonat, 
b) a gyermek siketnémaságát igazoló tiszti orvosi 
bizonyítvány, c) Himlőoltási bizonyítvány. <1 Ha
tósági kimutatás a családi birtok állapotról. A ki 
az alapítványi helyek bármelyikére folyamodik. 
Annak a kérvényéhez még szegénységi bizonyít 
vány is csatolandó. A b) és d) alatti mellékletekül 
az előirt nyomtatvány űrlapok töltendők ki. Ily 
űrlapokkal az intézet igazgatósága (Eger. Király u. 
16. szám) mindazoknak készségesen szolgál, akik 
egy levelezőlapon ez iránt megkeresik.

— Kivándorlási statisztika. Igen szó 
inoru kimutatást közöl velünk tudósit- nk. mely 
szerint a folyó évi március hóban Zemplénmegyé 
ben 906, Ungban 585, Beregben 541. Sárosban 
437. Szabolcsban 427, A bánj Tornában 422. Sze 
pesben 364, Borsodban 214, egyén kapott Ameri 
kába szóló útlevelet. Összesen kim nt tehát s felső 
magyarországi megyéből 3896, közel négyezer 
munkás. 11a igy haladunk, lesz vidék Magyaror
szágban, hol a lakosságot pénzért kell mutogatni.

— Gaxdakörök (gazdák vagy földmivelők 
szövetsége). A Magyar Gazdaszövetségnek egyik 
legfőbb törekvése a kisgazdák és földmivelők tá
mogatása s érdekeinek hathatós előmozdítása. Hogy 
ez minél eredményesebb legyen legsürgősebb fel
adat a kisgazdák* és földmivelők szervezkedése. 
A szervezkedés módozatainak megbeszélése céljá

ból a Magyar Gazdaszövetség a f. évi junius bó 
12 én, csütörtökön d. u. fél 4 órakor Budapesten 
a vármegyeház dísztermében egy értekezletet tart, 
melyre ez utón is meghívja a lelkész, tanító és 
jegyzőket, valamint mindazon birtokosokat, gaz
dákat és foldmivelőket, kik a földmivelők szervez
kedésénél, illetve a községi gazdakörök létesíté
sénél (földmivelők vagy gazdák szövetsége) közre
működni hajlandók. Ezon értekezleten a fölkért 
előadók részletesen fogják ismertetni a kisgazdák és 
földmivelők szervezkedésének szükségességét, vagy 
is a gazdakörök célját, hivatását és működési irá
nyát. A kik e hazafias nemes munkában részt 
venni kívánnak s az értekezleten jelen lenni akar 
nak, szíveskedjenek legkésőbb junius hó 1-ig a 
Magyar Gazdaszövetség titkári hivatalánál (Buda 
pest, Baross utca 10.) jelentkezni. Miután lehetséges, 
hogy ingyenes elszállásolást kaphatnak az értekez
leten megjelenők, a mennyiben tehát erre reflek
tálnak, szíveskedjenek ebbeli szándékukat szintén 
junius 1 ig tudatni. A jelentkezők féláru vasúti
menetjegy váltására jogosító igazolványt kapnak, 
ha közük pontos cimüket s azon vasúti állomás 
nevét, honnan elindulni akarnak. Az értekezletet 
megelőzőleg ismerkedés céljából társas étkezés lesz 
d. u. 1 órakor a Pannónia szálló (Kerepesi ut) 
éttermében.

— Ax Unió gyufagyár ügye. A Fel 
vidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöksége 
fölkért bennünket a következő nyilatkozat köz
lésére: A F. M. K. E. igazgató választmánya 1902. 
ápril 30 án megtartott évnegyedes ülésén foglal
kozott az Unió Gyufagyár Részvénytársaság ellen 
az országos sajtó egy részében megjelent vádak 
ügyével s a gyár igazgatóságának Írásos kérelmére 
elhatározta, hogy bevárja a gyár ellen hivatalból 
folyamatba tett vizsgálatnak jogerős Ítélettel való 
befejezését s a maga részéről csak akkor s annak 
eredményéhez képest fog intézkedni. Egyes lapok
nak azt a hírét, mintha a F. M. K. E. az egye
sület portomentességi kedvezményével visszaélt és 
a F. M. K. E. gyújtók vagy bármiféle más cég 
üzleti reklámjait portomentesen küldötte volna szél, 
mint rosszakaratú rágalmat, vissautasitjuk.

Nyílra, 1902. május 12.
Clair Vilmos^ Dr. Janits Imre,

főtitkár. ügyvezető alelnük.

— A ^Vendéglősük Lapja", mely mint 
országszerte elterjedt, legrégibb szaklap, XVTII. 
év óta áll fenn Ihász György szerkesztése alatt, 
legújabb tartalomdus számával ismét b zonyitja 
életrevalóságát. Miként a múltban sike u küz 
dötl a vendéglős ipar magyarosodása és anyagi 
előrehaladása érdekében, úgy a vendéglősök mint 
a nemzetnek tesz hasznos szolgálatot. Előfizetési 
ára negyedévre 3 korona. Nagy elterjedtsége foly
tán biztos eredmény nyel járnak a hirdetései. Május 
20. i száma a következő szenzációs tartalommal 
jelent meg: Láng Lajos. (Vezércikk). — A her
cegi vérből származó báró Wallburg Ernő föpincér 
eredeti levele a szerkesztőhöz. (Arcképpel.) — 
Solgmosi Elek, a Népszínház tagja érdekes meg 
nyilatkozása a Wallburg ügyben. — Dr. Benedek 
János orsz. képviselő beszéde a vendéglős-ipar 
érdekében és ugyancsak dr. Benedek levele a 
szerkesztőhöz, melyben nagyobb akció megindí
tását helyezi kilátásba. — Hírek stb. stb. — 
Mutatványszámot bárkinek készséggel küld a kiadó
hivatal : Budapest, VII. Akácfa-utca 7. az.

Feleb'ü szerkesztő : Dr. Kállai JÓSMf. 
Kiadóhivatali milve/.ető : Lándal Józaaf.

Minden ember
ismeri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nelkülözhetetlen tárgynak, min egy finom párisi 
női brosche Simili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Sitni i briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás • 
gyűrű imitált ékkövei, finom nyakkendő tű, finom 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett tükör etuiban, 3 finom zseb
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos Íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közzetlen 
1 írt 90 krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos elme 
kéretik.

Egy teljesen jókarban levő 

fedeles kocsi 
elad ó. — Bővebb felvilágosítással e lap 
kiadóhivatala szolgál.



ü Fontos sérvben szenvedőknek!!

X’e mulassza el senki kinek kedves élete 
s egészsége, magának beszerezni a legújabban 
javított csitt, és kir. kizárólag szabadalma
zott amerikai rendszerű gummisérvkötőt. A 
guu.misérvkötö Politzer találmánya s a leg
híresebb orvosi szaktekintélyek a legjobbnak 
ismertek. Mert nem szorítja a testet, 
éjjel-nappal hordható sa sérvet nem 
engedi kinvomulni a sérvkapun. A sérvkfitőn 
alkalmazott biztonsági készületek pedig teljesen 
megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszását.

A servkötö ara: Egyoldalú 7 es 10 frt. 
Kétoldalú 10 es 16 frt.

Rendelésnél kérjük megadni a test kör
méretét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy 
mindkét oldalu-e.

Megrendeléseket a legnagyobb titoktartás 
mellett eszközöl.

POLITZER MÓR és FIA
csász. és kir. kiz. szabadalmazott kötszerészek.

A exég 1854-ben alapitattott.

Egy teljesen jó karban levő, rövid szárnyú

ZONGORA eladó.
Megtekinthető Bötös János pályafelvigyázó 

urnái Homonnán.

Szobráncz gyógyfürdő
Glaubersóa. hideg kénes sós vis.

Gyomor- és májbetegek magyar Karlsbadja.
Fürdőevad : május 15 töl szeptember 15 ig Élő

iden* : május 15 töl junius 15-ig Utóideny augusztus 
15-töl szept 15 ig 30*/. arengedmenynyel a lakásoknál.

Ezen a maira nemében párat ián gyógyvíz. mint 
iv. gy. gymód biztos segélyt nyn.it gyomor é> bélbajok
nál, • alhasi pangásoknál, uiakacx székrekedéseknél 
enyhén, oldólag hat, májbajoknál epehomok és epe
kövekre oldólag hat. Vértódulásoknál, szédülések, hű
dének. nutaütési roh írn knál vérlevonólag, felszivóhg 
hat. csuzos és köszvénves bántalmaknál o kór okozta 
érj és i termékekre lerakódásokra az ízületekben azok 
oldására e- kiküszöbölésére hat. Kövérség szív elhá- 
jasotlás ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál úgy a 
czukor és fehérje-kiválást gyorsan és kedvezően be
folyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, 
izületi és c.ontbántalmakat, ceont-szut kedvezően osz
lat)-. Görvélykóroa daganatok, fekélyek ellen méh es 
méh közötti izzadmány. k. hashártya izzadmányok fel
szívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült 
bőrbetegségek ellen bámulatos gyor-an hat.

Vasúti állomás'. Alföldről és Pestfelől jö
vőknek Ungvár, a felvidék és illetve Kassa felől 
jövőknek Nagy-Mlhaly honnan kényelmes bérko
csikon < és */, óra alatt elérhető.

A víz otthon ia sikerrel használható. Ara : egy 
nagy láda 40 üveggel 14 kor., kis láda 20 üveggel 8 
kor.' A víz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések és tudakozódások : ..Szobráncz- 
gyógyfürdö igazgatóságának Szobráncz- 
gyógyfürdő" czimzendők. Posta e* tavirda állomás 
helyben. A fürdő igazgató orvosa Dr. Russay Gá
bor Lajos. A fürdő igazgatósága.

Jtllást nyernek.
Az Országos Pályázati Közlöny 

utján melv 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 kílld'a kiadóhivatal Budapest, Rökk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nvilt 
térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

Egy 8 P. (Garett gyártmány) 

L0C0M0BILL 
2056 sz. 4. átm. engedélyezve legjobb kar
ban 400 írtért azonnal eladó. — Bővebb 
felvilágosítást ad id. Grün Ármin Gálszécs.

használt kerékpárok
vétetnek és eladatnak

HAUPT H. részletfizetési üzlete
ártal Nagy-Mihályon.

G-37-ö.mölcs és széllé tor készítési gépek.

Gyümölcs és szőllő sajtók
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel és nyomerőre szabályzóval.

A munkaképesség 20'7, nagyobb mint bármely más sajtónál.
HYDRAUL1KUS SAJTÓK.

Szőllő és gyümölcs zuzók
és "bcgrjró xxicizsolók.

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szöllö és gyümölcs őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs 
és főzelék aszalásra, gyümölcs-vágó és hámozó gépek.
legújabb szerkezetit szabad. < nmüködő „Syphonia** gyümölcs és szöllövesszö 

permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben.

4/2 V. »z.
1202 Árverési hirdetmény.

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

BECS. II. Taborstrasse 71.
Kitüntetve 450 arany, ezüst és bronz éremmel. « —e

Árjegyzékek ingyen es bérmentve.
Képviselők és viszontelárusitók felvétetnek.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz 102. 
§-a értelmében ezenuel közhírré teszi, hogy a nachodi cs. 
kir. járásbiróiiág 1901. évi C II. 580/3 számú végzése kö
vetkeztében l)r. Brandeiszki M. nachodi ügyvéd által képvi
selt Eisennian Leopold rothkostelceri cég javára Friedman 
Chaim József nztropkói lakos ellen 174 kor. 38 tilt. s jár. 
erejéig 1902. évi február hó 20-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján felülfoglalt és 693 koronára becsült követ
kező ingóságok u. m. : szó bab utótok, ágy és ruhaneműnk, 
bolti berendezés és a sztropkói izraelita templomban 2 ülő
hely nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a sztropkói kir. járásbíróság 1902. 
évi V. 4/2 szánni végzése folytán 174 kor. 38 fillér tőke
követelés, önnek 1901. évi november hó 12-ik napjától járó 
<J*/t kamatai ’/a’/o váltó díj és eddig összesen 34 korona 
88 fillérben birói'.ag már mogállapitott költségek erejéig 
végrehajtást szenvedett lakásán Sztropkén leendő eszközlé
sére 1902. évi május hó 23-lk napjának d. o. 9 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. övi LX. t.-c. 107. és 108. § a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsármi alól is el fog
nak adatni.

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Sztropkón, 1902. évi május hó 6-ik napján.

Qaal Jenő
kir. aljegyző.

A PESTI NAPLÓ karácsonyi ajándéka

Zichy Mihály Album.
A Peatl Napló a mely eddigeh Madách Ember tragédiáját. Arany 

balladáit Zichy Mihály kepeivel, Katona József Bánk bánját. Kisfaludy 
Sándor Hymfy szerelmeit remek albumba foglalva és legutóljára a Költők 
Albumát adta olvs» inak karácsonyi ajándékul, az idén az eddiginél is nagyold 
szabású, díszben, tartalomban nemcsak az. eddigi ajándékokat felülmúló, de a könyvpiacon 

menő diazmüvet. a Zichy Mihály Albumot ű'X-nyiv*i«ó i'kíi
Zichy Mihály kepeinek válogatott, impozáns al untba foglalt gyűjteményét 

a Költők Albumánál nagyobb és díszesebb alakban.
Ziohy Mihály világhírű művészi termelésének legjavát, legszebb fest

ményeit és rajzait foglalja magában .z a diszmü negyven mulapon, amelyek 
mindegyik, he/, legkiválóbb esztétikusaink es müblrálólnk Írnak szövegnia- 
gyarázatot. A val bán remek kivitelű mülapokuak egy része gyönyörű színnyo
mású le*z, olyan, amilyen eddig alig j. - ni meg magyar diszmüben.

A negyven pompás műlap. t. a ki-ér • s/,. veget és Ziohy Mihály egyénisé
gének és változatos életpályájának regenyes rajzát, valamint Zichy rajza 
után készült gazdag bekötési tábla foglalja gyönyörű díszes kötetbe.

09" A Pesti Napló e nagyszabású diszmüvét az Athenaeuin állítja ki. A 
Ziohy Mihály Albumot, ame’;. .ek >r.i az Ath.maeum eredeti kiadásában 90 
korona. * Pesti Napi, uj kvart kiadásában kara. »onyi ajándékul . gkapja a Pesti 
Napló minden állandó .• diz. t éje. Es megkapjak díjtalanul azok az előfizetők ia, akik 
egesz even at fel. negyede* vagy havonkint. de megszakítás nélkül fizetnek elő a 
Pesti Naplóra.

!! Csépléshez!!
A Magyar általános köszénbánya

részv. társ. Budapest.
Ajánlja:

Tatai
Királdi
Saj ó-Szent- Pété r i
Dorog hi
Tokodi
Ebszönyi
Mészpor trágyázáshoz

j

jó minőségű szeneit

rendkívül jutányos áron.

! Tatai tojás szén (brikett) ! !
! 1 E b s zöny i mész!!

tatai tojás szén (brikett; minőségben vetekedik 
szénnel és sokkal olcsóbb! *Wa porosz

Njulu. LandesuiaQ B. küujvuj oiutlájábau.
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KEMÉNY JENŐ
; fénykép nagyító intézetéből

KASSÁN

Kossuth Lajos-utcza 22.

Elfogad:
nagyításokat, reproductiokat. 
platin-, bromid-. aquarelí- és

olaj-kivitelben.
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Van szerencséin szives tudomására hozni, hogy 
Kassait Kossuth I.ajos-utcza 22. szám alatt levő mű
termemet tetemesen megnagyitottam, s a melyben a 
legjobb munkaerőkkel ellátva

nagyitó intézetet

létesítettem, hol a legkisebb alakt >1 egész életnagysá
gig a leggondosabb kivitelben állítok elő platin, bromid, 
aquarcll, pastell. olaj nagyításokat.

Megrendeléseket elfogadok régi kerek, olajfestmé
nyek és daguerotypiják után.

Egyúttal vagyok bátor becses figyelmet felhívni 
bélyegképeimre (beküldött fényképek után) 25 darab 
5 korona, 50 darab 8 korona. 100 darab 14 korona; 
képes levelező-lapjaimra, saját portraittal vagy tájképpel 

00 fillér; selyem fényképeimre kézimunkák
hoz (több színben) < ab. alak 0 korona, nagyobbak 
aránylag drágábbak.

Teljes tisztelettel

Kemény Jenő.
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Festőknek nyers nagyítás.
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Nagyítások
Plgtiri Kivitelben

Mellkép

Passepartouttal együtt

Kettős mellkép.

Aquarell Kivitelben
szép, lágy, lazurszerü szín
átmenetekkel. melyek ki
vált a nagyobb fejekkel 

tűnnek előtérbe.

Mellkep

Kettős mellkep

Olaj kivitelben 
papírra, aquarell manier 

ben

Mellkep

Kettős mellkep

JMagyitás vászon, a
festőknek <nyersnyomat)

Cmt. Cmt. Cmt. ; Cmt.

kor. til. kor. til. kor. fii. kor. til.

; 'j

14 24 40 .■>o —

16 80 28 80 is 60 -•

28 - 40 — 70 - 90

33 60 48 84 - 108 -

44 74 94 -

36 — 48 80 — 100 —

12 lő | 18 - 24 -

11111111111111111

Készítési =

Iéo =

Olajportrait vászonra

Mellkep

Kettős mellkép

(k) - 70 — 90 — 110

80 — 100 - 120



5zives tudomásul.
*

A túloldalon jelzett fényképeken kivül 100 200 cm.-es
nagyítások készítését is elvállalom.

*

Színezett képeknél kérjük a személyek jellemző ruha és
arczszineit megadni.

*
Az arak Kassáról, készpénzben, korona értékben, enged

mény nélkül értetnek.

*
• somagolás saját árban. Felszólalások 8 napon belül.

*

A fényképek ar.gol passepartouttal számíttatnak. Más kivi
telű passepartouk és rámák minden alakban gyári áron.

*

Megrendelésnél a fele előre fizetendő.
*

A fényképek utánvét mellett küldetnek.
*

Meg nem felelő képek kicseréltetnek.
*

A beküldött nagyítandó képek sértetlenül küldetnek vissza.


