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Fgy** "zÁm éra 20 fii. :—

Kéziratok nem adatnak viasza.
Bérinontetlen levelek nem fogadtatnak el

Nyllt-ter aoronkint 40 fii. —1

kiadóhivatal:
Hova az előfizetősek, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Landeeman B. könyvnyomdája.

Hollós Mátyás.
A magyar nemzet ismét ünnepelt. Az 

igazságos király emlékének adózott ihletés 
kegyelettel. Lélekemelő szép volt Hollós 
Mátyás hatalmas monumentumának lelep
lezése a nemzet minden rangú és rendű 
fiának részvétele mellett.

A kolozsvári ünnep dicsó glóriával 
övezi körül emlékét ama nagy uralkodónak 
ki ötödfélszáz év előtt bölcs körültekintés
sel, részrehajlatlan igazságérzettel és párat
lan fajszeretettel kormányozta országát.

És a nemzet eljött a kincses városba 
háláját, igaz szeretetét méltóan leróni a 
nagy király emlékének; elzarándokolt a ke- 
gyeletes magyarság a legigazságosabb ural
kodó szülőföldjére, bőgj' szobra előtt em
lékezzék és elmélkedjék; Fadrusz János 
zseniális, hatalmas alkotása mellett eltüne - 
dezett rég múlt időkön ... A szobor 
megelevenül, a nagy király dicső alakja 
megmozdul és igazságot oszt, véd, hirdet, 
alattomosságot, jogtalanságot ostoroz, meg
vet, büntet; nagy éleslátással, széles látó
körrel és erós individializmussal, ideális gon
dolkozással ujit, teremt, alkot; művészetet, 
irodalmat, tudományt honosit meg orszá
gában, a müvetség áldásthozó, termékenyitó 
magvait hinti el s felvirágoztatja, fejleszti a 
hazát és hódításaival tetemesen megnagyo- 
bitja az ország területét.

I.egméltóbb jutalmát és elismerését dics
teljes tevékeny uralkodásának a nép osz
tatlan szeretetében találta s ez a nép ra
jongással veszi körül s korai halálát meg
rázó fájdalommal, siratja el. A nagy király 
elhunytával sírba vész a magyar nép bol-

T ARC A
A rongy.

i.
Hajnalfele egy könyörgés volt már vala

mennyi czigánynak a szeme, hogy: az úristen 
áldja meg az urakat, ne huzassák tovább is a 
.kerek ez a zsemlye-.t. Ezt lnizatta tudniillik 
éjfélelőtti tizenegy órától kezdve az az öt ki
vasalt arczú megyei ur, akik a kávéház aszta
lán kombinált hadgyakorlatokat rendeztek a 
pezsgős palaczkokból.

Színben a hangulatot nagyon bajos kife
jezni, mert egy zagyvalék volt már ott a le
vegő, a zene, a beszéd, minden. Mert a leve
gőt majd, hogy harapnivalóvá tette a füst, a 
zene kalamajkót járó hangzavarrá lett, a tár
salgás meg vitus tánczot járt.

Veéry Pál ur volt a duhajkodás hőse, az 
ő tiszteletére rendezték ezt a hétszer görbe 
estét, most nevezték őt vármegyei aljegyzőnek 
— és mert tombolt benne a szerénység, ő volt 
az ünnepség vezetője. Kívüle még négyen ver
senyeztek a pálmáért ki issza a többit az asz
tal alá, ellenben eddig még egyiknek sem sike
rült elnyernie a babért, mert valamennyi palack 
az asztalon volt és ők sem szórakoztak még 
az asztal alatt.  

dogsága, mindtne. sMeghalt Mátyás király, 
oda az igazság !«

A remek szobor előtt magasba szár
nyal a magyar lelke. Hiszen maga a hely, 
melyen a szobor áll, a Mátvás-tér (a régi 
piacz) és annak környéke számos, nevesí
tés történelmi eseményekre emlékeztet. 
Nincs e téren, hol a szobor áll, egy gö
röngy sem, melyet már honfivér ne ázta
tott volna.

Ha a történet lapjait forgatjuk, elolvas
hatjuk onnan, hogy itt fejeztetett le Póka 
János, itt vérzettek el: Kabós Farkas, Bogáti 
Gáspár, Barcsay Miklós, Csanádi János, Ősi 
Miklós, Csányi Miklós, s ki tudja még 
mennyien 1 Ha csak azok vérei nőttek volna 
egy-egy virággá, kik hü és jó hazafiként 
haltak itt, akkor is bizonyosan egy sűrű 
virágerdőt látnánk, mely illatot küld fel az 
égbe tömjénül és szép szint mutat engesz- 
telésül.

A díszes egyházban adta át Izabella 
királyné Erdélyt Kastaldónak 1551-ben. 
Könnyezve adta át, kényszerítve volt rá. E 
tér keleti szögletén fejeztettek le 1594-ben 
a Kenediek, Forró János és a híres Litte— 
rati György. Midőn az. utolsó fő elbukott, 
megdördült az ég a temetés zenéjéül, a 
villámok a fáklyákat akarták képviselni, s 
könnyeztek a felhők.

Forgassuk tovább a történelem lapjait 
s találni fogunk oly jeleneteket is, melyek 
örömmel töltik el keblűnket, melyek a szo
morú képek után vigasztalnak.

1467-ben az erdélyi főurak közül töb
ben összeesküdtek a 34 éves fiatal és erélyes 
Mátyás király ellen. A fővezér Veres Bene-

A czigányok kegyelemkérő tekintetének 
úgy látszik mégis megvolt a hatása, közel vol
tak ahhoz, hogy más helyütt folytatják a pezs
gős üvegek manővrirozását. Egyszerre a diadal 
vonása pattant ki Veérey arczára, amint a 
kávéház túlsó sarkába pillantott.

— No né! A doktorka! Tessék, a szolid 
és erényes életet élő bácsi, aki hajnali tudom
ásén hány órakor egy pohár viz mellett gubbaszt.

A többiekből dűlt a kaczagás, Veérv pe
dig mindenképp szellemes akart lenni

Vagy talán ezt is Eszkuláp parancsolta 
meg a Követőinek? Ugyan mindenféle Szent 
Gellérusz áldja meg, jöjjön már ide közibénk 1

Berla doktor, egy vibráló nézetű fiatal 
ember, aki eddig újságok mögé temetkezve ült 
a kávéház másik végén, úgy gondolkozhatott, 
hogy a filozofoknak nem minden esetben, de 
a becsipett embernek mindig igazat kell adni. 
Fölkelt hát és odament a kompániához.

— Mikép kerül maga ide, doktorka ? kér
dezte még mindig csodálkozó tekintettel Veéry.

Amaz minden hangsúlyozás nélkül, egy
szerűen beszélt.

— Fájt a fejem. Nem tudtam aludni. Le
jöttem egy kicsit újságot olvasni.

Az öt bácsi egy hahotába tört ki.
_  NJo szép kis szórakozás hajnali három 

órakor.______ _________________________ __
Lapunk mai •sima 4 oldalra teljed. 

dek volt s az összeesküvés színhelye Ko
lozsvár. Mátyás, hírét vevén az összeeskü
vésnek, rögtön Erdélyben termett. Veres 
Benedek csatarendbe állitá seregét, készen 
várta a királyt. Mátyás Felek felől bejött s 
végig ment a fölállított katonaságon. Veres 
Benedek rohamot parancsol, de im a sereg 
vezére parancsára sem emelé királya ellen 
fegyverét. Veres Benedek látván, hogy se
rege nem engedelmeskedik, a királynak át
adta a kardját. A nagylelkű Mátyás a nyúj
tott kard helyett saját kardját adta át s a 
sereg felé fordulva szólt: »Kövessetek en- 
gemet s mossátok le nemes fegyveretekről a 
szennyet!« A sereg a király szaván fellel
kesült s követte Mátyást Moldvába.

E véráztatta, történelmi nevezetességű 
téren emelkedik Mátyás király szobra, hir
detvén felejthetetlen nagyságát és dicső 
emlékezetét 1

Falusi dolgok.
Mondják, sokan állítják, hogy a falu a 

boldogság, béke, nyugalom és jóllét Eldo- 
rádója. Falun megterem minden. Tojás, hús, 
főzelék, tej, vaj. túró s más egyébb jó. Ezen 
állítások a városiak előtt igazaknak tartat
nak. Sóhajok kelnek sokszor a piaczon, a 
húsvágónál, a zöldilégtéren: „Be boldogok 
is a falusiak !“ En édes Istenem! Valóban 
a látszat a falusi élet mellett dönt, de itt is 
áll a közmondás, mert való: „a látszat csal.“

A szegény' falusi nehéz munkában tölti 
el múlandó életét. Van tojás, a tyuktartás 
azonban a földnélkilli falusinak pénzébe ke
rül. Van hús. oh de néha jóféle marhahús 
is elkélne. ha volna, de nincs. A kis falu 
el van temetve. Nyáron forróság, saharai 
sivatagos élet, télen fogvaczogtató hideg szi
bériai éjszakákkal váltakozva jön, egyhangú

Veéry uj szivarra gyújtott.
— Ha szépen megkérem, doktorka, iszik 

velünk egy pohárral, ugy-e ?
A másik mosolygott.
Ez ugyan nem mondható valami józan 

diétának, hogy éhgyomorra pezsgőt igyék va
laki, különösen, ha a valaki, orvos, no de nem 
baj. Éljen! szólt poharat fogva.

— Kicsoda ? kérdezte Veéry.
— Miattam akár az egyiptomi khedive 

nevetett Berla doktor
Veéry kuszáit nézete egyenesebb lett.
— Jól van. Éljen az a khédve ur, vagy 

kicsoda, de csak második sorban. Ki a vivát 
először ?

A doktor arcza derűs maradt:
— Föltétlenül az a kit ön akar.
— No, megmutatom, hogy én szeretem a 

, doktorokat, iszunk hát az ön főnöke, a kórházi 
főorvos feleségének az egészségére.

Es koczczintottak, de mintha valami kel
lemetlen homály borult volna a doktornak a 
tekintetére.

Egyik ftcsur — valami tizennyolez éves 
lehetett és örült, hogy ő ma Mummot iszik 
egészen komolyan a föld kerekség legártatla
nabb képével fordult Veéry felé.

— Te I’ali, bizony isten irigyellek.



pontossággal bekössön. A nép csak megvan, 
hozzá szokott a megváltozhatatlanba, de 
néha napján már ez is zúgolódik a sors 
ellen. Van jó termés, nincsen piacai ára, van 
sertése, de sertés orbánczban elhullik a fele 
van paradicsom, uborka s más zöldség fé- 
léje, jönnek a korai fagyok s tönkre silá- 
nyitják a reményeket Falun is sok a baj, 
s kevés a vaj.

S uramfia: a porczió! van itt sokszor 
rebbillió! Fázik a jegyző, az adószedő, s az 
adófizető. Kicsiny hajlék, arasznyi töld után 
mennyi csengő koronát fizet a szegény falusi. 
Keserűen panaszkodik, hogy ezután nincs 
más hátra, mint maga-magát dobni ültetni. 
Ilyen a falusi élet, nem nagy dolgok ezek, 
de hiszen a falu is csak kicsiny fészek. A 
földnélküli, lótartás nélküli falusinak drága 
a fuvarja. Néha-néha kedve szottyan a kö
zeli városba kirándulni, no de ettől rándul 
meg csak a szegény. Duplán fizet mindent 
a faluban. S ha városba kikészül, fuvardí
jakban úszik el a nyeresége. Se igy, se 
amúgy nem jó. A falusit még az ág is húzza. 
A falusi hivatalnoknak vékonyan szoktak 
fizetni. Mondják, állítják, minek falun pénz. 
Természetben mindent kap. Igen ám, vannak 
kereskedelmi czikkek, melyeket meg kell 
váltania drága pénzért. A falusi szatócsok 
értik a csíziót. A czukor ára, a petróleum, 
a liszt, börze árakon kel el itt. A szatócs 
urak a budapesti börzén informáltatják ma
gukat. Tavalyi lisztet, dohos szagut „0“ 
minőségűnek jegyezvén folyó piaczi áron 
adják. Ha a lapok gazdasági rovatában a 
rovatvezető ijeszt kartellel : felszáll a petró
leum, czukor ára. Ha normális kereskedelmi 
viszonyok uralkodnak s ha a vevő a nor- 
malitásra figyelmezteti a falusi kereskedelmi 
faktort, ő kelnie a vevőt egyszerűen azzal 
fizeti le, hogy az ő áruja a drága időkből 
való. Ha Budapesten valamely áru meg
drágul, a falusi rém szintén szalad tol a 
hegynek, drágábban adja el becses holmi
ját. Valóban a falu kereskedelmi viszonyai 
anomáliában szenvednek. Az italokról nem 
is beszélek. A falusi italok sok helyen 
élvezhetetlenek, lassú mérgek. S a nép akarva 
nem akarva sziverősitőjét mindenkor csakis 
ezekben a falusi „putikákban" fogyasztja 
el. En egy csöppet sem csodálkozom a 
Hangya szövetkezetek terjedésén. A jóravaló 
érzékeny s testi egészségét féltékenyen őrző 
és gondozó falusi, bármilyen felekezetű is 
legyen, örömmel üdvözli a Hangyát, mert 
szabadulását várja tőle és általa. A Hangya 
tisztességesen látja el vevőjét, áruja nem 
hamis, de valódi; itala tiszta, áruczikkeit 
nem az elárusítótól, hanem magából a for
rásból szerzi, nem in- és bekaszál, adja az

Talán a távol moraj ló vészt érezte meg a 
doktor lelke, mert váratlanul ő vágott közbe.

— Ugyan miért irigy li Veéry urat ?
A zöld kis ficsur felöltötte a jelentőség

gel teli arczát
— No, hallja, hát csak nem utolsó dolog 

főorvosné kegyeivel dicsekedni.
A doktor szeméből menten szikra pattant ki.
A teljesen elázni készülő kamaszfiu pedig 

sóhajtó irigy kedéssel rebcgte.
— Volnék tiz esztendővel öregebb I. ..
Veéry eddig boldog megelégedettséggel 

hallgatta a párbeszédet. Nem tartotta szüksé
gesnek, hogy közbeszóljon. Most egyszerre fel
ütötte fejét.

— Te gyerek, mi volna akkor, ha öre
gebb lennél'.’

A kis mummozó csettintett egyet a nyel
vével.

— Hát elcsokliznám kezed alól az asz- 
szonykát.

El-e?
— De el ám!
Veéry ajkára szuverén mosoly suhant.
— Szüless meg akkor még egyszer kicsi

kém! Szeretném azt az eleven embert látni, 
aki azt az asszonyt az én kezemről elüti!

Berla doktor hidegen, külső izgalom nél
kül felkelt

árut megfelelő értéke szerint. S valóban ott 
hol meghonosodott a Hangya, a falusi ke
reskedelmi viszonyok javulnak s a falu a 
maga képére megteremtődik. Nem mind 
arany, a mi fénylik, de nem ám ! A falusi 
élet sem gyöngyélet, inczi-finczi bajok mel
lett, nagy társadalmi és gazdasági betegsé
gek csirái is fogamzásnak indulnak. Sok 
bajt, keserűséget, nyavalyát sőt halált is 
okozva fojtogatnak egyre. b. b. _

Egyröl-másról.
(At uj parlament. — Alnnatika-prób*. — Munkásügyi bi- 
sotUág. — Eskütéri híd. Sztrájkok. — Egy nagy ember
barát. - Loánykeroskedés. - Szobrok. — Meddő Pályásat 
— Fadrusz János. — Kolozsvári ünnepségek. — Az ónálló 

vámterület)

Budapest, 1902. okt. 14.
Az ország megkezdte működését. A hon

atyák hosszas és eredményes üdülését a „komoly 
munka váltja föl. (Hogy o munkát pénzre lehet o 
fölváltani, az majd elválik !) Beköltözködtek a 
nagyságos képviselők az uj országházba, abba a 
hatalmas, imponáló, rengeteg költségen készült 
épület kolosszusba, mely a Duna partján nagy és 
széles területet foglal el, dicsérvén a modern ma 
gyár építészet óriási haladását, csodás fejlődését. 
Az uj parlament minden zeg zuga megragadó, 
megcsodálni való építkezési remekmű. Csupa tény 
ragyogás ; szemkápráztató látnivalók tárháza ; ké 
nyelmes, tágas, valóságos labyrint, melyben a já 
ratlan bezzeg eltéved. Nem is igen igazodtak el 
benne a képviselő urak, csak kellő kalauzolás mel
lett találták meg legtöbben helyeiket. Annál ott 
honosabban érezték magukat (kiváltképp az ellen
zékiek) kijelölt székeiken. Oly nagy viharral 
avatták föl az uj Házat, hogy a bécsi collégáknak 
is dicséretére válnék. Az ellenzéknek főczélja nyil
ván az akusztika kipróbálása volt, melyről rossz 
hirek keringtek és e tekintetben igazuk volt. Az 
akusztika tartós kipróbálása közben a képviselő - 
háznak ideje volt a rendes bizottságait egygyel 
megszaporitani, megalakítván a munkásügyi bi- 
zottzágot a — miniszterelnök indítványára. Fontos 
missziót van hivatva teljesíteni e bizottság, ha 
kellő ügy buzgalommá) végzi nemes magasztos föl
adatát és a hatáskörébe tartozó nagy jelentőségű, 
sürgős és égető munkáskérdéseket lelkiismeretesen 
fölkarolja.

Ainily szépen, világ bámulatára épült föl az 
uj parlament, oly rút kudarezot vall az eskütéri 
hid, mely van, volt és nincs; épül épül visszafelé, 
tömérdek pénzeket nyelt el eddig, de az építke
zés csaknem halad,.merész tervek megvalósulá
sának indult e hid és a főváros örülne, ha egy 
zivataros sötét éjszaka valami jóságos, láthatatlan 
szellem elsöpörné. Legjobban járnak e szerencsét
len vállalkozásnál a munkások, kiknek maradandó, 
hosszabb időre biztosítva van a betevő falatjuk és 
nagy buzgalommal, az utasítások szerint dolgoznak : 
építenek és rombolnak, — rombolnak és építenek.

Ezalatt a nagy világban mindenfelé komoly 
és veszedelmes bérharca folyik. A munkások iga
zukat akarják, a munkaadók meg busás jövedel 
mök fen tartása mellett kardoskodnak és folyik a 
nagyméretű, kiszámithatlan következményekkel 
járó sztrájk. A szívtelenebb vállalkozók fásult 
egykedvűséggel nézik a munkások nagy nyomo 
rát, sanyarú helyzetét. Humanizmus, könyörüle-

— Hová megy? kérdezték csodálkozva.
A doktor hangja maró volt.
— Akár inkább butikba, ahol nincs ugyan 

megyei második aljegyző, de zsákhordó sem, 
aki hazudik, asszonyról hazudik.

II.
A két rendéngotos ur komolykodott mint 

akiken a világbéke nyugszik.
A doktor szava egy jég volt, de nem igen 

lehetett volna rajta léket törni, szilárd volt és 
tömör.

— Uraim, természetes, hogy a segédeim 
rendelkezésükre fognak állni. Engedelmükkel 
azonban egy pillanatra eltérek a formáktól és 
tudtukra adnék valamit.

A két redéngól vértelen maradt.
— Azt, — folytatta Berla doktor, — hogy 

ez a megverekedés nem lesz megoldás. A as
szonyról, úri asszonyról hazudott egy ur, rongv 
lett belőle. Ez a megverekedés újból lovaggá 
üti őt, a rongyot pedig félre szokás dobni.

A két redéngót meghajtotta magát.
Ez a rongy a mi segítségünkkel nem lesz 

lovag. Mi csak sértésről tudtunk, részletről nem. 
A rongyot félre szokás dobni . . .

FAy Nándor.
Sík 

tesség, irgalom: holt fogalmak előttük. Annál ös- 
mortebb a „zseb* fogalma. És ez a fő.

Óriási szenzácziót kelt ebben az önző, rideg 
világban oly páratlanul álló humanista, mint Wsitzer 
János, a Gráczban elhunyt gazdag gépgyároa, aki 
mintegy’ négy millió koronát hagyományozott vég
rendeletében Arad városának. (Kárpótlás az elke
zelt pénzekért!) Nagy jelentőséget tulajdonit e 
váratlanul óriási örökségnek ama körülmény, hogv 
az elhalálozott jótevő, idegen volt hozzánk, csak 
utolsó éveiben lett magyar honpolgár. A termékeny 
munkát hangoztatja végrendeletében mint az egye
dül üdvözítő, éltető, áldásthozó talajt, mely a biz
tos boldoguláshoz vezet. Alapítványaiban ezért 
szegény, dolgos kisiparosokról, kiskereskedőkről, 
munkásokról és cselédekről gondoskodik. Alacsony 
sorból küzdötte föl magát milliomossá és mint dús
gazdag ember nem feledkezett megja] kötelesség - 
tudó, munkaszerető, nyomasztó helyzetű szegé
nyekről. a kiknek sorából kezdto meg pályafutá
sát és vasszorgalma, tevékeny munkálkodása révén 
milliók urává lett. Neve a felejthetetlen, rendkívül 
kevés számmal levő nagy emberbarátok koszorú 
jába kerül.

Az erkölcstelenségek vad tobzódása, meg
döbbentő oltompulása korában, figyelemmel kell 
venni a Majna melletti Frankfurtban értekezletre 
összegyűlt nagy inteiligencziáju egyének nemes 
törekvéseit, melyek a leány kereskedés meggátlá- 
sára irányulnak. A modern haszonleső kor egyik 
legnagyobb, a nemzetek egészséges fejlődését meg 
bénító rákfenéje a leánykereskedelem. Hazánkban 
e tekintetben megszégyenítően borzalmasak az 
állapotok. Az illetékes tényezők ezzel az elhara 
podzó és ijjesztő mérveket öltött bajjal szemben 
gyengék és tehetetlenek voltak. Pedig gyors in
tézkedések a leánykereskedés csökkentésére sehol- 
sem oly égetően szükségesek, mint nálunk. Az e 
tárgyban tartott értekezlet sok értékes oszmét ve 
tett fel, hogy miképp lehetne orvosolni a bajokat 
de tovább nem jutott. A leghathatósabb támoga 
tója a mozgalomnak — a párisi rendőrfőnök sze
rint — a sajtó, melynek segélyével és széleskörű, 
tapintatos intézkedésekkel talán sikeres eredmé
nyeket lehet elérni.

A sok kongresszust, melyet az utóbbi időben 
hazánkban tartottak, követte a tömeges szobor
leleplezés. Kossuth Lajos születésének száz esz
tendős forpulója alkalmából az ország különböző 
részein emeltek méltó emléket a nemzet nagy 
fiának a kegyeletes magyarok. Közben a magyar 
ság egy másik lelkes bajnokának, Wesselényi 
Miklós bárónak leplezték le Zilálton jól sikerült 
monumentumát, melyet legtehetségesebb, kiváló 
szobrászunk : Badrusz János alkotott.

Egyáltalán szobrainkkal a legutóbbi időkig 
úgy voltunk, hogy csak keveset dicsekedhettünk 
je js, a modern haladást jelző monumentumokkal. 
F őlületes, eszme és kifejezés nélküli szobrokkal 
kellett beérnünk (a fővárosi szobrokat tessék meg
szemlélni !) és mégis sokat áldoztunk rájuk. Már 
e szempontból is helyesen járt el a Vörösmarty- 
szobor-ügyi bizottság, mikor elhatározta, hogy a 
szobor megalkotásával nem biz meg senkit a 
pályázók közül, hanem a jobbakat újabb pályázatra 
hívja fel, hogy ezáltal a nemzet közadakozásából 
befolyt tetemes pénzen olyan szobrot állítson a 
magyarság, mely a nagy költő emlékéhez minden 
tekintetben méltó és ékes kifejező legyen a nagy 
férfiú életének és müveinek. Fadrusz János, a ki
tűnő mester, e pályázatban nem vett részt, mert 
még el volt foglalva a Wesselényi szobor utolsó 
csiszolásával. Ez a szobor és a kiváló szobrásznak 
Mária Terézia momentuma hatalmas zseniálitásáról, 
erős tehetségéről és művészi egyéniségéről tanús
kodnak.

De mindezt fölümulja a Kolozsvárit leleple
zett Mátyás király szobor, mely eddigi szobrainkat 
— sőt még a pozsonyi Mária Terézia szobrot is — 
fölülmúlja, messze túlszárnyalja, erőteljes egészé 
ben állitván elénk a nagy szobrász kiváló művé 
szetét, melyet ő Felsége a király is kellőleg mél
tányolt és jól megérdemelt kitüntetésben részesí
tette a fiatal mestert.

Az igazságos király szobrának leleplezése 
kincses Kolozsvárott egyébként nagy fény, pompa, 
és számos ünnepségek keretében folyt le. Még na
gyobb értéket adott volna o gyönyörű napoknak, 
ha — mint tervezve volt — királyunk is jelen 
lett volna, de ő Felsége elmaradt.

A nemzet méltó lelkesedéssel ünnepelte egyik 
legnagyobb fejedelmének, Hollós Mátyás emléke
zetét; fenomenális emléket állított az „Igazságos “ 
nak, ki négy évszázad előtt oly magas színvonalra 
emelte országában a művészetet, tudományt, oly 
nagygyá tette nemzetét, hogy az idegen országok 
félve néztek hazánk felé, melynek uralkodója igaz
ságosságával megnyerte alattvalóinak igaz, osztat
lan szeretetét, nagy odaadását és imádatát. A ma
gyar nemzet e nagy uralkodójának sokat, igen 
sokat köszön és négy évszázad után a hálás és 
kegyeletes magyarság illő dísszel és fénnyel ün
nepelte meg emlékét.

Amig Kolozsvárott a lélekemelő ünnepélyek 
zajlottak le, addig a fővárosban összegyűltek a 
kisiparosok, hogy az önálló vámterület mellett 



foglaljanak állást. Sí Amos országgyűlési képviselő 
v°l‘J«len e népes gyülekezeten. Az elhangzott 
beszédekben rámutattak a kisiparosok nyomasztó 
helyzetére, a mostoha gazdasági viszonyokra, az 
egészséges fejlődést akadályozó hajokra, amiket 
csak az ónálló vámterület létesítésével lehet hatba 
tósan orvosolni. Csak önálló vámterület mellett 
ehet Magyarország hatalmas, viruló állammá s 

lehet gazdag, pezsgő ipara és keroBkedelmo. A 
nemzet közóhaja az önálló vámterület, de ez min 
den valószínűség szerint csak közóhaj marad.

Krónikáé.

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés. A pénzügyminiszter 7'oi<ír 

Dezső nagymihályi m. kir. pénzügyőri szemlészt 
a szerencsi ezukorgyárhoz ellenőrré kinevezte.

— Anyakönyvi kinevezések. A belügyi 
miniszter Matisz Istvánt a szodliszkei, Ilácz Bélát 
a homonnai anyakönyvi kerületekbe anyakönyv 
vezető helyettesekké kinevezte és őket a házassági 
anyakönyv vezetésével és a házasság kötésnél való 
közreműködéssel is megbízta. Felmentette továbbá 
Tolnay Béla szedliszkei, Halász Illés homonna 
ölykai, Kállay Mihály rákóci és Soltész Gyula bá
nóéi anyakönyvvezetöi helyetesseket eddigi tiszt
ségüktől.

— .4 ezolgablrót hivatalból. Ttépy Zol
tán szolgabiró e hó ltján kezdette meg szabadná 
g*'. és távollétének ideje alatt az ügykörébe ősz 
tott darabokat a főszolgabíró fogja elintézni.

— Templomszentelés. Örömteljes és meg 
ható szép ünnepsége volt e hó 12-én a nagy 
zalacskai róm. kath. egyháznak. E napon szén 
telte fel Csehticky József apát esperes nagyszámú 
papság segédkezése mellett a díszesen kifestett 
nagy zalacskai templomot és adta át újólag az Ur 
szolgálatának. A szt. beszédet Oppiti Sándor nagy- 
mihályi plébános tartottá, ékes szavakkal ecsetelvén 
a valóban kifogástalanul sikerült templom képek 
jelentőségét, melyek csak ujabbb buzgóságra és 
hithüségre vannak hivatva a híveket serkenteni. A 
templomi ünnepet Tahy Abrahám plébános vendég 
szerető házánál fényes ebéd követte, melyen több 
tószt hangzott el a szatmári püspökért, a szentelő 
apát-esperesért, a házi gazdáért és a munkájukat 
valóban lelkiismeretesen és remekül teljesitett 
festőkért, Stofancsik Imre és Kőszegi Ferencért.

— Esküvő. Ifj. Bérces Károly lasztoméri ev. 
ref. tanító f. hó 14 én esküdött örök hűséget A. 
Bereczkiben Sallay Mariska kisasszonynak.

— Hasba lőtte. Kvakóczon október hó 
első napjaiban a homonnai volt albiró Ruby Pál 
esetéhez hasonló fordult elő. Kresták János ottani 
gazda a korcsmában kiutasította Danyó János 
czigányt. Ez utóbbi hazament, csakhamar azonban 
visszajött forgópisztolylyal a kezében s kérdőre 
vonta Kreszákot, vajon van e kedve öt most újból 
kiutasítani. Az igenlő válaszra, a czigány Kreszákot 
hasba lőtte, ki most élet halál között lebeg. A 
tettest a csendőrség letartóztatta és a varannói kir. 
járásbíróság ellene szándékos emberölés kísérlete 
miatt megindította az eljárást.

— Iroda áthelyezés. Dr. Kállai József 
lapunk felelős szerkesztője ügyvédi irodáját folyó 
hó 2O-án fő utczai saját házába helyezto át.

— Szüret. Vinnán és a többi bortermelő 
vidékeinken a szüret e héten kezdetét vette. Az 
időjárás azonban felette kedvezőtlen, folytonos 
esőzések és szeles idők járnak, úgy hogy eddig 
elé is nagy kár van már a szellőkben. A termés 
különben sem mennyiség, som minőségre nézve 
nem lesz kielégítő.

— Házasság. Báji Patay József október 
hó 14 én esküdött örök hűséget Udván Sftrmay 
Anna kiasszonynak, szirma besenyői Szirmay Pál 
földbirtokos leányának. Az esküvőn mindkét rész 
ről nagyszámú rokonság volt, a kik a fiatal házas 
párt jó kivánataikkal elhalmozták.

— Kirendelés. Az igazságügyi miniszter 
Ternyánstky József gálszécsi kir. járásbírósági 
jog gyakornokot, az ugyanottani kir. járásbíróság
nál alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó 
helyetteséül rendelte ki.

— A zemplénvármegyel ag ar ász-tár- 
salat clogy-agár versonyét 1902. évi október hó 
27-én és következő napjain Gálszécsen tartja. 

Összejövetel október hó 26 án. Közgyűlés ugyan 
ezen nap esteli 8 órakor a nagyvendéglőben. 
Versenydij a társulat által adott 600 korona tisz 
teletdij az elsőnek, a második agár tulajdonosa 
a tételek felél kapja, Tót 10 kor. f. v. f. Nem 
egyleti tag, valamint versenydijai nyert agár kettős 
tétet fizet. Minden agár után ezen fölül 1 darab 
10 koronás arany a vándordíjra való nevezésért 
külön fizetendő. Ezen vándordíj — védi Cseley 
Lajos ur — az első agár tulajdonosnak adatik ál, 
ki azt háromszor köteles megnyerni, ellenkező 
esetben legközelebbi verseny nyerőjének áten 
gedni köteles. A vándor dij tételeinek összege, 
mely annak, a ki e dijat háromszor megnyeri ki 
fog adatni már 800 korona. Nevezni Mókus Gyula 
titkárnál október 2.>-ig és a helyszínén október 
26 án esteli 8 óráig lehet. Október 27 én társas 
ebéd. A netalán szükséges szállások és istálóról 
Nemes Sándor társulati tag gálszécsi lakos, meg 
keresésre, szives lesz gondoskodni. Miután a ver 
senyek nyilvánosak, névre szóló külön meghívók 
ki nem adatnak.

— Vj hadtest parancsnok. A hadsereg 
rendeleti közlönye jelenti, hogy 0 Felsége a király 
Pokorny Hermann lovassági tábornokot a 6. had 
test parancsnokát és kassai parancsnokló tábornokot 
saját kérelmére nyugdíjazta, U Felsége legmagn 
sabb megelégedését tudatták vele kitűnő szolgá
latáért. Ugyancsak a rendeleti közlöny hozza, hogy 
O Felsége Mertem Károly bárót, az 5 gyaloghad 
osztály parancsnokát a 6. hadtest parancsnokává 
és kassai parancsnokié tábornokká nevezte ki.

— A vasúti szállítólevelek árának 
/elemelése. Az 1903 évi január hó 1 tol a m. 
kir. állam vasutak vonalain szállított árukról szóló 
szállítólevelek ára 5 százalékkal drágább lesz, A 
felemelés nem terjed ki a gabona, liszt és fa- 
nemüekre.

— Vj pótkávé gyár. Abauj Szikszón 
Fried Henrik és Ferenc cég pótkávégyárat létosi 
leltek, mely üzemét már meg is kezdette.

— A Balaton írásban és képben. 
Keszthelyen, a Balaton metropolisában, a hajdani 
„Helikon- irodalmi ünnepélyek vámsában 1—2 
hét múlva hazafias irányú, érdekes könyv jelenik 
meg: .A Balaton írásban és képben.“ Irta Sdyi 
János, a Keszthelyi Hirlap szerkesztőtársa, az 
Uránia Magyar Tudományos Színházban színre 
kerülő Balaton czimü darab szerzője. A díszmunka 
350 oldal 8 120 képet tartalmaz. Az előfizetési 
ára mégis csak 3 K. Hazánk gyöngyéről, a Bala 
tonról ilyen irányban, ekkora terjedelemben, ennyi 
képpel könyv még meg nem jelent. A díszmunka 
a magyar tenger és szépséges vidékének leírását, 
a fürdő- és nyaralóhelyek elfogulatlan ismertetését 
lartalmazza, elregéli e vidék gazdag, szindus tör 
téuelmi eseményeit, szép képekben elénk vará 
zsolja a Balatouvidéknek képzelettel játszó vár
romjait, hegyeit, városait, falvait, nevezetességeit; 
az egyes fürdő és nyaralóhelyekről, a Balaton vi
dék minden talpalatnyi részéről mindazt elmondja, 
a mi a nyaralni vágyót, a Balaton mellett tartóz
kodót, a turistát, a hazánk szépségeinek megisine 
rése után rajongó lelket érdekli. A könyv az ol
vasónak kellemes, soha nem unalmas társalgója, 
szórakoztatója, tanácsadója és nagy helyismeretü 
kalauza. A könyv jövőre angol és német nyelven 
is megjelenik. A bolti ára 5 K. A kik a Keszt
helyi Hírlapnál már most megrendelik, 3 K. 70 
f. beküldése után bérmentve kapják.

IRODALOM..
— Mysterium. A történet folytén nagy idő

közökkel újra, meg újra ismétlődik a csoda; ogy- 
ogy lángész. megjelenése, a ki formálja a maga 
korát. Honnan jön és mivé lesz, ez az örök mys 
tórium : fejlődik e vagy élete legelső pillanatában 
készen van ; az agyvelő tekercseinek foszfortartalma 
vagy a környezetének hatása magyarázza o meg 
azt, a mi lett belőle. 0 határozza e meg igazán a 
korát, mint az Überniensehokrül most sokan hiszik, 
vagy- a kor szabja meg az ö irányát, — csak 
abban a körben lehet-e nagy emberré, vagy bármely 
korra rá tudta volna nyomni az ö bélyegét, ok 
vétlenül érvényesülő, vagy a Deák Ferencck 
észrevétlenül és hivatásuk betöltése nélkül halhat 
nak e meg. Vau e olyan Segantini, a ki disznó 
pásztornak maradt és olyan Giotto, kin em lőtt 
Giottová ?

Ez a csoda, ez a végéromehotetlen mysterium 
ismétlődött akkor is, a mikor Nagy Frigyes s ü 

letett. Királyi palotájában oly egyszorüon élt, mint 
egy spártai. A germán erények kristályosuk typusa 
ö. Az egész királyi család ebédre két tál közön
séges ételt kapott s nem egyszor ftttetlen szobában 
háltak. Az egusz királyi asztal költsége nem tehe
tett többet naponkint 7 tallérnál, boleértve az 
udvari nép élelmét Az udvarban nem volt semmi 
fény, kivéve a nehéz ezüst készleteket, melyekből 
szükség esetén könnyen lehetett pénzt verni. Nem 
gyönyörködtette semmi művészet, legföljebb kőtél
táncosok mutatványai szórakoztatták. Egyetlen mu 
latsága a hircs dohány-kollégium volt, minden 
estéjét abban töltötte, ott jelentek mog olötte fő
hivatalnokai és a külföldi követek és a király leg
nagyobb kegyének tartották, ha valakit oda meg
hívott ; ott dohányoztak, sört ittak és az udvari 
bolondok élceit hallgatták.

Nagy Frigyesről és koráról szól a Nagy Ké 
pes Világtörténet most megjelent 169. füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. 
Marcalli Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a VIII. 
kötet Írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes félbőrkötósben 16 korona; Füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjolon minden héten 
ogy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII. 
Üllői ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.

FeUlóg srerke.sztő . Dr. Kállai József.
Főmunk.tár. Dr. Kellner Mihály.
Kiadóhivatali művezető : Lándal Jósáét.

Nyilvános számadás
a nagymihályi műkedvelő társaság áltál 1902. évi

szept hó 27-én rendezett előadásáról:
Bevétel belépti dijakból . 301 K. — f

„ felülfizetésekből . 41 K. 20 í
összesen : . 342 K. 20 1

Kiadás :.................... . 271 K. — f
Tiszta jövedelem : . 71 K. 20 f

b elül fizettek: N. N. 5 kor., Pólyák Arthur 
(Szenna 4 kor 20 fill., Spiegel Samu, Dr. Fnchs 
Ignácz, Polányi Géza. Roth Mór 4—4 korona, 
SzÖllősi Sándor .3 kor., Szoták István (Butka), 
Füzesséry Gyula (Mocsár), Lcuchtinan Lajos, 
Pollatscbek Ferenc/. Gatály , Kontratovits Elek 
2—2 korona, Baán János, Papp István, Vaszily 
Jáuos 1 — 1 korona, összesen: 41 kor. 20 fill.

Hirdetések.

Lóeladási hirdetmény.
Gróf Hadik Barkóczy Endre ur ta- 

varnai hitbizományi uradalmához tartozó 
behanóozi gazdasága haszonbérbe adat
ván, az ottan lévő ménes november hó 
17-én d. e. 11 és fél órakor Behanóczon 
nyilvános árverés utján el fog adatni.

Eladás alá kerülnek anyakanczák, 
4—3—2 és 1 éves csikók, valamint 3 fi-, 
atal amerikai Traber mén.

Közelebbi felvilágosítással és az el
adandó lovak jegyzékével szolgál, továbbá 
bejelentésre a homonnai vasúti állomás
hoz fogatot küld

az uradalmi tiszttartóság
Tavarna (Zemplén m.) Posta és távírda 

helyben. Vasúti állomás Homonna.

Sirkoszoruk
remek kivitelben, óriási választékban 

kaphatók

LIEBLICH M.
divatáru-üzletében.



4«» V. «».
i»ot. Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajt a* 1881. évi LX t ez. 
101. |-a ertelmébeu ezennül közhírré táró, hogy a kaaaai 
kir. járásbíróság 1902. Sp. II. 810/3 eaámu végzés* követ
keztében Dr. Blanar Béla kasró lakos ügyvéd ált'i képviselt 
Báró Barkócy Lujza óe Mária javára Növik József ellen 
1000 korona t jár. erejéig 1902. évi augusztus hó 28-án 
foganatositott kielégítési végrehajtás utján folülfoglalt es 
3790 koronára becefllt ki vetkező ingóságok u. m. bátorok, 
lovak, tehenek stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymiháivi kir. jbiróság 1902. 
évi V. 235/1. számú végzése folytán 1000 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1893 évi december hó 21-napjátul járó 4*/» kamatai, 
»/,•/, váltó dij és eddig összesen 78 kór. 98 fillérben biróilag 
mar megállapított költségek erejéig Alsó Körtvélyeaen alperes 
Novák Jósró lakásán leendő eszközlésére 1002. évi Okt. 
hó 24-ik napjának 4. 10 órája határidőül kitü-
zetik. és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t.-c. 107 és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el foguak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le ét felülfoglaltatták * azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt N.-líihályou 1902. évi okt. hó 8-ik napján.

Pelles József,
kir. bírósági végrehajtó.

/ y UnghváryV< 
/ / *’*■ László
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4U V. ts.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 
102. $-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a s.-a,-újhelyi 
kir. törvényszék 1901. évi 6247 számú végzéso következté
ben I)r. Eperjessy Lajos ügyvéd által képviselt Nagy Mihályi 
takarékpénztár javára Novák József ellen 926 kor. 03 üli, 
a jár. erejéig 1902. évi szeptember hó 11-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalt és 10090 kor. 
becsült következő ingóságok u. ni. bútorok, lovak, tehenek, 
búza, földbérlet stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Me'y árverésnek a n.-ruihályi kir. jbiróság 1902. évi 
V. 197/6 számú végzése folytán 926 kor. 03 fill. tőkekö
vetelés, ennek 1902. évi márczius hó 31 napjától jaró 
®’/e kamatai, ’/»*/• váltó dij és eddig összesen 51 kor. 
20 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig A.- 
Körtvélyeeen alperes Novák József lakásán leendő eszköz
lésére 1902. éri okt. hó 29-ik napjának délelőtti 10 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
■•gjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. L-cz. 107. és 108. §-a értelmében a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le éw felülfoglaltatták s azokra kielégitési jogot nyertek volna 
jelen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. § értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon 1902. évi okt. hó 13-ik napján.

Pelleti Jó*»ef,
kir. bírósági végrehajtó

422. V. sz.
íoöí Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 102. 
§ a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a s.-a. újhelyi 
kir. törvényszék 1901. évi 12333. számú végzése következ
tében dr. Kállai József ügyvéd által képviselt nagymihályi 
kereskedelmi és hitelbank javára Dr. Novák József ollen 
300 kor. s jár. erejéig 1902. évi május hó 3-án foganato
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt ó« 938 koronára 
becsült következő ingóságok u. m bútorok és egyébb ing., 
sagok nyilvános árverésen eladatnak.

M.ly árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 
1901. évi V. 287/8 számú végzése folytán 300 kor. tőke
követelés, ennek 1901. évi május hó 31 napjától jár €•/, 
kamatai, ’/i’/o ráltó dij és eddig összesen 87 kor. 32 fillérbeu 
biróilag már megállapított költségek erejéig A. K rtrélyosen 
alperes dr. Novak József lakásán leendő eszközlései•< 1902. 
éri október hó 29-ik napjának d o. 10 órája inti- 
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megiegy- 
zéssel hivatnak meg hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. fi-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mázok is 
le ée felülfoglaltatták és azokra kielégitési jogot nyertek v Ina, 
ezen árverés az 1’81. évi LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon, 1902 évi okt. hó lo napján

Pelles József,
kir. bír. végrehajtó.

JBuzapáczoláshoz 
legfinomabb aunoigi 

KÉKKÖVET 
(Zeézg-álicz)

szállít

WIDDER és TÁRS A 
mezőgazdasági cikkek nagykereskedése 

BUDAPEST, V. kér. Széchenyi utcza 12. sz.
Szállít továbbá jutányos áron :

Valódi gépolajat, kocsikenőcsöt, 
Vaselin - bőrkenőcsöt, Gabona
zsákot, Vízhatlan ponyvát, Tlnc- 
torált, Carbolineumot, Kötélárut, 
Tető-fedési anyagot, Killönféle 

vegyészeti cikket, 
állatorvosi-gyógyszereket sat. sat.

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve!

Clayton & Shuttleworth
OfOgszdssági gépgyárosok e) BudüDOSt V4ea.‘^£,0t

Locomobil és gőzcséplőgép-készletek
továbbá JArgfiny-esépiőgópek. lóhere cséplők, tisztító rosták, konkolyotok? kaszáld- to 

aratóg*pek. szénagyüjtők. boronAk.

legjobb cőFvőtögflptk. 
szecskával, rőpavftgők.

v"kcr1cza-morz tolók, 
darálók. ÖrtÖ-malmok, 

•gyttamee aról-akók.

8- Is 1-vmO ekék «s minden egyőb guzdasAgl gfpek.

„CehifflMa-Drlli“

Lincoln! törzsgyárunk a világ legnagyobb 
locomobil* és cséplőgép-gyára.

Remek képes lanokLANDESMAN 8________ _______________________ Jh ____________ AT könyv- és papirkereskedésében
Nyom. Landesman B. könyvnyomdájában. ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ————

Köhögés és rekedtség ellen nincs Jobb a 
RÉTHY-féle 

pemetefű-cukorkánál, 
de vásárlásánál vigyázzunk, 

és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel 
sok haszontalan utánzata van.

X* Egy doboz ára 60 fillér.
Csak Réthy-félét fogadjunk el!

Érez- és 
művirág- 
KOSZORÜK
remek szép kivitelben és

nagy választékban

divatáru-üzletében.

Réfstetss W

i«Z.Otar*.


