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KIADOHIVAT AL *.
Hova az előfizetések, hirdetési éa nyilttér 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

A király.
Hetvenhárom esztendővel a vállán, a 

férfi erőteljességével s a bölcs, tiszta értelem 
sugárzásával jár közöttünk a mi királyunk 
s a tisztelő hódolatnál, amit iránta érezzünk, 
csak a szeretetünk nagyobb. Szeretjük a mi 
királyunkat, nem azért, mert az iskolában s 
a hivatalos ünnepeken belénk diktálták ezt 
az érzést, hanem azért mert ismerjük és 
megbíráljuk a király tetteit, melyek a nem
zet erősségévé fejlesztették azt a meggyő
ződésünket, hogy ő is szeret bennünket és 
csak a javunkat akarja.

Megható, megrázó regény a mi királyunk 
élete és költő agyában nem született meg 
regény, melynek olyan ideális és nagylelkű 
hőse lenne, mint a mi uralkodónk. Csodá
sán hosszú uralkodása alatt egymást érték a 
nagy, mindent felforgatni látszó események, 
melyek nem egyszer örvény szélére sodor
ták a népet. S a nagy kavarodásban, Európa 
háborgó óceánján biztos kézzel tartotta és 
irányította ő a mi hazánkat s minden ve
szedelemből kivezette a békés öbölbe. Pedig 
úgy hozta a sors, hogy évtizedeken keresz
tül rossz tanácsadók raja vette őt körül, akik 
ellenségei voltak a magyarnak, vagy féltek 
tőle — de a mi királyunk szivét nem tud
ták elfordítani az ő hü magyar népétöl. 
Nem lehetett olyan sürü soha az a sötétség, 
mely a nemzetre ráborult, melyen keresztül 
ne világított volna az uralkodó szivének 
szeretete s idők folyamán mind erősebb lett

TARCA
Napsugár királyfi.

Napsugár királyfi leszállt a földre az ő ra
gyogó, szép honából. Még pedig igen fontos okból 
kereste fel ezt a szürke földet Napsugár királyfi. 
Hisz itt minden csupa köd, sár, sötétség. Feleséget 
keresett a fold leányai közül, szép, fehér lelkű leányt. 
Aranyos köntös fedte karcsú termetét, arca rózsás, 
szeme kék; kék, mint a búzavirág és a haja szőke, 
oh ! mily szőke, mintha csupa napsugárból volna 
szőve.

Egy nagy város zsibongó tömegében találta 
magát. Aranyos köntösét, ragyogó arcát nem bá 
múlta meg senkisem, mert Napsugár királyfi, amint 
elvegyült a tömeg közé, szintén oly szürke, közön
séges alakká vedlett, mint a többi járó kelő. El
gondolkozott, a mint lassan, lustán bandukolt az 
utcán, hogy vájjon hol keresse az ö jövendő inát 
káját, azt a fehér lelkű leányt? .Eh ! elmegyek a 
legmagasabb körökbe, oda, hol minden leány egy- 
egy fehér virág, tiszta lelke nem ismeri az élet 
küzdelmét, a hiúság vásárát, a nyomort" . . .

Ragyogó palota felé irányitá lépteit és amint 
a márvány előcsarnokba lépett, fényes világfivá 
változott, mellén gyémántos rendjelek csillogtak, 
rózsás arca érdekes sápadtságot öltött, aranysuga
rakból szőtt haja helyébe kicsit őszülő, fekete haj 
borította kopaszodó tarkóját. Az inasok szolgálat 
készen kapták le nehéz, prémes bundáját, a nagy
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a fény s végre is teljesen eloszlott a nagy I 
sötétség. Nem tudták megingatni a hitét 
abban a népben, melynek jelszavává lett a 
»moriamur pro rege nostro« s mely a 
napóleoni háborúk alatt minden erejének 
megfeszítésével oltalmazta meg a császári 
birodalmat is. Ez a hit nem volt hiábavaló, 
meghozta áldásos gyümölcseit úgy a népnek, 
mint az uralkodónak.

Most, hogy ismét közöttünk, az ország 
fővárosában időzik a felséges ur, hírlapírói 
és hazafiui kötelességünknek teszünk eleget, 
midőn az egész nép nevében üdvözöljük őt 
hódolattal és meleg szeretettel. S mert meg
értette már egymást nemzet és király, nincs 
okunk arra, hogy amint nyíltan tör ki belő
lünk a lelkesedés iránta, olyan nyíltan adjuk 
elő panaszainkat és kívánságainkat.

íme, felemelték a civilistát. A minden
féle teherrel amúgy is sújtott magyar nép 
zúgolódás nélkül teljesiti az udvar kívánsá
gát, de méltán megkívánhatja, hogy hallgas
sák meg őt is.

Ritkán van közöttünk a király. Ha jön 
akkor is csak Budapest és Gödöllő lakos
sága üdvözölheti személyesen, az ország 
többi lakosa csak az újságokból értesül 
arról, hogy mit csinál a magyar király és 
mi történik a környezetében. Amikor nagy, 
országos ünnepélyek vannak a vidéken, akkor 
sem láthatja királyát az ő hü népe. így tör
tént legutóbb Kolozsvárt is, ahol egy dicső 
elődjének, igazságos Mátyás királynak szob
rát leplezték le.

szárnyajtók feltárultak és Napsugár királyfi belépett 
a terembe. A villamos csillárok vakító fényözönt 
bocsátottak az ünnepiesen felcicomázott tömegre. 
Fényes toilettek, ragyogó gyémántok és szépséges 
asszonyok . . . Napsugár királyfi egy pillanatig 
szinte kábultan áll az ajtóban. A ház ura előzé
kenyen sietett a külföldi diplomata elé (mert Nap
sugár királyfi ily minőségben szerepel itt) és diadal 
másán vezette a ház úrnője elé. A ragyogó hölgy 
barátságos mosolylyal üdvözölte a királyfit, néhány 
szót váltott vele, majd leereszkedő kézmozdulattal 
elbocsátotta. . . Napsugár királyfi unott arccal fo
gadta a hol barátságos, hol kitüntető megszólítá
sokat. Egy sarokban mint kicsiny madárkák ültek 
összebújva a fiatal leányok. A ház kisasszonya, a 
bájos, szőke comtesse, legédesebb mosolyát paza 
rolta rá. aki feszült várakozás ,al tűzte szemére 
monocliját (mert ennek segélyével a lelkűkbe látott). 
Oh. mit látott? A légies, habos, fehér ruhán átütött 
a fekete lélek, a szőkeség önző, számitó, kacér. 
Mellette egy fekete hajú tündér, rózsaszínű felhőbe 
burkolva. Meglebben a legyezője — a lelke — 
fekete, irigy, nagyravágyó, szívtelen. No! még 
egyet, azt az igénytelen, gyermekarcu, kis babát, 
ki inkább bábuk közé való, mint a nagyok tár
saságába. Hátha, hátha annak a lelke fehér ? Oh ! 
borzalom, annak a lelke is romlott, fekete. Meg 
csalja azokat, kik legjobban szeretik, ártatlan gyer
meteg mosolya képmutatás csupán, fényért, pom
páért eladja a lelkét is. . . . Elég, elég, itt nincs 
féhér lelkű leány ! I. •jobb a polgárok köz/*.  Ott az
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Félig-meddig megvan már a magyar 
udvartartás is, türelmes várakozással s foly
tonos áldozatkészséggel odajutottunk, hogy 
egy hatalmas nép uralkodójához méltó 
palotát építettünk az udvar számára. Kész 
gyönyörűség ebben a gyönyörű palotában 
egy hü népet reprezentálni, de e gyönyö
rűségből eddigelé még kevés részünk volt. 
S aztán megvan már a második magyar 
te*tőrség  is, melyről a törvényt nem régi
ben terjesztette a törvényhozás elé. Ez is 
nagy pénzbeli áldozatot igényel, de a magyar 
nép szívesen hozta meg a maga jóvoltáért.

Egyszóval megvan minden kellék és 
tényező arra, hogy gyakran és hosszú időn 
keresztül hü magyar népét örvendeztesse 
jelenlétével a felség s ha ez bekövetkeznék, 
teljesen meglenne a harmónia, melyet elége
detlen kedélyek héba-hóba most is meg
zavarni igyekeznek.

Járja be Felséges ur Magyarországot 
Járja be városait és pusztáit s látni fogja, 
hogy nincs nép, mely úgy lelkesedik koro
nás uráért mint az, mely a Duna Tisza 
táján lakik. Látni fogja, hogy jelenlétével 
mennyire erősbödik a kapocs, mely e népet 
a trónhoz fűzi széjjelszakithatatlanul.

Egységes helyesírás.
Nálunk úgyszólván minden téren a leg- 

extremebb állapotokat találhatjuk fel, akár 
társadalmi, akár pedig iparunk, kereskedel
münk, irodalmunk, művészetünk ténykedé-

egyszerű légkörbe, hol nincs pompa, ragyogás, a 
kisértést hírből ismerik csak, talán ott találkozik 
fehér lelkű leány ?

Napsugár királyfi mint egyszerű hivatalnok 
szives fogadtatást talál egy számtanácsos házában. 
Három szép leány sürög forog körülötte, kedvesek, 
szelídek mind. . . Amint szemüvegét felteszi, mit 
lát? Tán a fehér lelkű leányt ? A legidősebb : csak 
gazdag akar lenni, bármi áron! A középső: férj
hez menni óhajt, hogy kihez? mindegy, aztán övé 
a világ, csak fejkötő legyen a fején.' A legifjabb : 
elégedetlen sorsával, a felsőbb tízezer közé szeretne 
tartozni, vagy a festett világ királynője lenni! 
Mindegy! Csak puha szőnyeg, gyémántok, selyem 
csipke, fogat, oh szinte elkábul bele. Mindhárom 
leánynak a lelke — fekete.

Lejjebb száll . . . Egyet röppen, egyet leb- 
ben és mint nyalka huszár táncolja a toborzót a 
csárdában. A császár mundérja csak úgy feszül 
karcsú termetén, a falu szépei dobogó szívvel lesik, 
melyiket választja táncra. A sarokban egy barna 
gyerek enyeleg a párjával, a szőke Zsuzsával, ki 
a huszárgyerekre kacsint. Napsugár királyfi föl
fogja a leány tekintetét, egyet csettent ujjával feléje. 
Zsuzsi ragyogó arccal siet a huszár felé, ki átfogja 
karcsú derekát és táncol vele. Tánc után egy szál 
rozmaringot ad át a leánynak és a piros bársony 
pruszlikon át meglátja — fekete lelkét. Számitó, 
a mátkáját nem szereti, a barna legény földes
gazda, azért csalogatja, hitegeti, de bármely pil
la natban kész őt elhagyni.

az egyedül elismert kelle
mes izü természetes
== hash^jtósser. =



Beit szemléljük, mindenütt a legszembetűnőbb, 
életien kirívó ellentétekre akadunk.

Az örökös ingadozás, a szünet nélküli 
kapkodás, az állandóság hiány i jellemzik 
nemzetünket. Nagy immel-ámmal nyúlunk 
az összhanglatos együttműködéshez. Kétség
telen, hogy közállapotainkat uton-utfélen 
javítani igyekezünk, de itt meg rendesen 
túlzásokba esünk s többet szeretnénk mar
kolni a kelleténél. A határt, a mértéket nem 
tudjuk megszabni, szertelenül csapongónk 
mindenfelé és minden körül.

Ezúttal arra akarunk rátérni, hogy nem
zeti nyelvünket, az édes magyar nyelvet, 
mely oly ércesen csengő, oly lágyan dalla
mos, melyet megtudtunk őrizni annyi évszá
zadon át. dacára annyi vésznek, ármánynak 
és zsarnokságnak, mclylyel a kiilellenség el
pusztítani akarta, — Írásban nem használunk 
egységesen. Ez a tény legjobban jellemzi 
közéletünket. Mert téved, aki azt hiszi, hogy 
ez jelentéktelen dolog. 11a valamely nemzet
nél, úgy első sorban nálunk a nyelv kincse 
a hazának: őseink ránk hagyott, féltve őrzött 
öröké. Ezt tanítják iskoláinkban, ezt a nyel
vet tanulja meg beszélni és Írni a zsenge 
fiatalság, a fejlődő gyermekhad. hogy aztán 
tovább fejlesszék önmagukban, bele oltsák 
vérükbe és terjedjen tovább gyermekeikben 
és unokáikban.

Csakhogy nálunk még a tulajdonképeni 
helyesírás örök kétség, örök ingadozás között 
lebeg. Nincs egységes kiejtésünk, nincsenek 
általános elfogadott szabályaink szavainkra. 
Mindenki saját belátása szerint csinálja meg 
a maga kis helyesírását és azt mindenképpen 
kifogástalannak tartja. A tudományos aka
démia másképpen ir. az újságok is egészen 
eltérő szabályokat honosítottak meg. Az 
egyik tanító az iskolában úgy oktatta a 
tanítványokat, hogy valamely szót dupla 
betűvel kell helyesen Írni, inig másutt az 
volt az oktató nézete, hogy ugyanaz a szó 
szimpla betűvel helyesebb.

Ezt a régi bajt akarja kiküszöbölni a 
közoktatásügyi minister. Tervezetet készitett, 
melvlyel megteremtette a hivatalos helyes- 
írást. Ma-holnap valamennyi iskolában egy
formán fognak írni, azaz helyesen, mert egy-

Napsugár királyfi szomorúan lépdel a zajos 
város utcáin. Elvesztette reménységét, nem talál 
fehér lelkű leányt a földön. önző, számitó, nagyra 
vágyó mind. Amint lehorgasztott fővel halad tova, 
egyszerre csak fényesen kivilágított palota előtt 
találja magát. Bemegy, körülnéz, vidám terefere. 
kacagás közt bobó népség álldogál csoportokban, 
Színészek. Napsugár urfi jóleső melegséget érez a 
szive táján. Felteszi szemüvegét és vizsgálgat. 
Suhogó selyemben, drága, prémes bundában, kin 
eset érő ékszerekkel megrakva sietnek el a príma 
donnák, majd a kar szépei mellette. Szinte össze 
borzad, amint a leikökbe néz — fekete — fekete. 
Az előcsarnok már üres és Napsugár királyfi na
gyot sóhajt, majd lemondó tekintettel fordul az ajtó 
felé . . . ekkor, mintha valamely belső erő kény 
szeritené hátrafordul és — egy ragyogó szép fia 
tál leánykát pillant meg. a ki a kapu felé siet . . . 
valamelyik elkésett karénekesnő . . . No, még ezt 
az egyet, az utolsót megnézem, hátha, hátha?

Napsugár királyfi elakadó lélegzettel bámul 
a fiatal hölgyre. Hogyan? Itt a festett világban, 
hol minden sarokban ott leselkedik a kísértő, egy 
ártatlan leány ?

Napsugár királyfi vette gyöngéden a fehér 
lelkű leányt és elvitte magával, el, napsugaras, 
szép honába, hol minden, minden tiszta, ragyogó, 
illatos.

Davidovits Margit. 

ségesen írnak majd mindenfele. Az iskola 
lesz a kiinduló pontja az általános helyes
írás meghonosodásának. Az idők folyamán 
aztán széles Magyarországon mindenki egy
képpen fog Írni, nem lesznek divatok, sze
szélyek, önnálló nézetek a helyesírást illetőleg.

Elvégre is a megvár nyelv csak Ma
gyarországon bir oly értékkel, oly sulylyal 
és nyomatékkai, hogy iránta nagyobb érdek
lődést tanusitsunk s ne legyen előttünk kö
zömbös, hogy igy vagy amúgy Írunk, éppen 
csak hogy leírva és elolvasható legyen.

Minden igazán, hazafiasán érző magyar
nak ambícióját képezze az egységes magyar 
helyesírás elfogadása, elsajátítása és követ
kezésbe p annak az életben való használata 
és teijesztése.

Minő lesz az uj helyesírás ? Ez a kér
dés tódul fel ezek után minden gondolkodó 
főben. A miniszter az akadémia által kiadott 
helyesírási szabályokra támaszkodik. Nem 
lehet tagadni, hogy ezeket a szabályokat 
alapos és nem mindig kedvező kritika tár
gyává lehetne tenni. Magukban e szabályok
ban is ellentmondásokra akadunk s főleg ez 
az, ami joggal kifogásolható. Most ha már 
egységesen akarunk Írni, akkor természetes, 
hogy a szabályok ne legyenek egymástól 
eltérők. Am reméljük, hogy a minister figye
lemmel lesz a szabályokban mutatkozó ellent
mondásokra s egységes szabályokat fog a 
helyesírásra nézve adni.

Ne nagyon nézzük aztán, mennyire 
felelnek meg e szabályok egyéni Ízlésünknek 
vagy jobb tudásunknak. Fogadjuk el azokat 
abban a tudatban, hogy jobb ha egységesen 
Írunk, mintha általánosan el nem fogadott 
javításainkkal a közösen akceptált helyes
írással jutunk hadilábra. I gyis eddig annyira 
agyonjavitottuk az ortográfiánkat, hogy a 
hány kéz, annyiféle a helyesírás.

Gondoljuk meg, hogy a magyar nyelv 
a miénk, magyaroké, a mi közkincsünk, 
melyet szeretünk és dédelgetünk s egyfor
mán akarunk bírni.

VEGYES HÍREK.
— Márczius U. A népszabadság születése 

napjának évfordulóját városunk ez évben is mél
tóan ünnepelte meg, a nemzeti ünnep emlékének 
mindannyian kegyelettel adóztunk. Délután az 
óvoda helyiségében az „líjiisági Egyesület*  szép 
ünnepélyt rendezett, melynek program inja a követ
kező volt. Elnöki megnyitó, elmondta: Fáber 
Ferencz egyesületi alelnök ; ezután az ifjúsági 
dalárda a Hyinnuszt énekelte, ezt követte szaval- 
lat, Hirko Mihály „Csak magyarok legyünk", 
Kirnág János pedig Ábrányinak „Márczius lő.-e44 
cimü költeményét szavalta el. Majd Molnár János 
olvasta fel László E. Flórisnak „ Emlékezés már 
czius 15 ereu irt hazafias szellemű értekezését. 
Befejezésül a dalárda, melyet. Klain Sándor tanító 
dirigált, a „Nemzeti dalt" énekelte el. A nagy 
számú közönség az ünnepély után megéljenezte 
az ifjúsági egyesület népszerű és derék alapitóját, 
Mathiász József állami elemi iskolai igazgatót. — 
Este a Barnai szállóban szokásos bankett volt, 
melyen az ünnepi beszédet Polányi Géza mon
dotta el. Beszéltek még Füzesséry Tamás, Gorzó 
Bálint, Isépy Zoltán, Kozlay József és Kolozsváry 
Ödön.

— Kitüntetett gazdasági cneléd, A 
földmivelésügyi minister Szabó János berettői gaz 
dasági bérest, akt 50 év óta a Kazinczy féle gaz
daságnál van szolgálatban 100 korona jutalomban 
részesítette és érdem oklevéllel tüntette ki. tüzes- 
*éry Tamás főszolgabíró szép beszéd kíséretében 
személyesen adta át a minister jutalmát és kitün
tetését Szabó Jánosnak.

— Márczius Málczán. Málcza haza 
fias lakossága ez idén is megünnepelte március 
idusát. Délelőtt az ev. ref. templomban ünnepélyes 
istentisztelet volt, melyen az ünnepi imát és beszé
det Kiss Tamás ev. ref. lelkész tartotta. Este a 
fürdőben gyűlt össze az intelligens közönség és 
kegyelettel adózott a dicső nap magasztos emléké
nek. Itt is Kiss Tamás volt az ünnepi szónok, ki 
lendületes beszédben a márciusi fenséges eszmék 
jelentőségét fejtegette. Szép és hatásos szónoklata 
után, melyet a költő „Él magyal, áll Buda még !“ 
stb. szavaival fejezett be, a jelenvoltak hazafiul 
lelkesedése tetőfokra hágott s megszólaltak a szebb
nél szebb hazafias dalok, melyek a késő éjjeli 
órákig tartották együtt a lelkes társaságot.

— Eljegyzés. Kösztenbaum Adolf nagy- 
mihá’yi lakos f. hó 17-én eljegyezte Ilerskovics 
Antónia kisasszonyt, Herskovics Emánuel topolovkai 
földbirtokos leányát.

— Csen dörórs vizsgálat. Bashel Lambert 
m. kir. csendőr hadnagy, homonnai szakaszparancs
nok, f. hő 16. és 17 én szemlét tartott a helybeli 
csendőrörsnél és mindent a legnagyobb rendben 
talált.

— A nagymihályi kórházban a beteg
forgalom f. é. február havában a következő volt : 
maradt 72, felvétetett 92 beteg s igy 164 beteg 
nyert ápolást. Ezekből elbocsáttatott 81, visszama
radt 79, meghalt 4 beteg. Az ápolási napok száma 
az elmúlt hónapban 2350 napot tett ki.

— Országos vásár. Hétfőn e hó 23-án 
városunkban az úgynevezett húsvéti vásár fog meg
tartatni. amely a legnagyobbak egyike szokott lenni.

— Halálozás. Rontsinszky Miklós homonnai 
kir. járásbirósági albiró e hó 17-én Homonnán alig 
három napi betegeskedés után 29 éves korában 
elhunyt. Tragikus halála általános részvétet keltett.

— Fogászati műterem. Jtllinek Ignácz 
előnyösen ismert fővárosi fogspecialista 3 heti tar 
tózkodásra városunkba érkezett és a Barnai szálló 
bán rendezte be műtermét.

— A kórház építkezése. Kórházunk utolsó 
pavillonja a f. év nyarán átépítve lesz, a költség
vetés szerint az uj munkáltatok 16.000 koronába 
fognak kerülni. E helyütt megemlítjük, miszerint 
berendezés tekintetében valóban mintaszerű kórhá
zunk Röntgen apparátussal lesz a legközelebb fel
szerelve.

— Gyászjelentés. Alulírottak úgy a saját, 
valamint az összes rokonok nevében is szomorodott 
szívvel tudatják a forrón szeretett testvér, nagy 
bátya, mostoha apa, após és nagyapának, Kaminszky 
Bertalannak, ungvármegyei árvaszéki nyilvántartó 
számvevőnek, az ungvár ezeholnyai gör. kath. egy
ház főgondnokának, az ungvári „Fillérbank mint 
Takarék és Hitelszövetkezet44 főkönyvelőjének s az 
Ungvári Dalárda tb. tagjának, folyó évi március 
hó 12 én este 8 órakor életének 62 ik évében 
váratlanul és hirtolen történt elhunytat. A drága 
halott f. hó 14 én d. u. 3 órakor fog a kath. egyház 
gör. szertartása szerint a vár alatti sirkertben örök 
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő sz. mise 
áldozat a megboldogult lelkiüdveért f. hó 16 án 9 
órakor lesz a ezeholnyai templomban a Mindenható
nak bemutatva. Ungvárott, 1903. évi március hó 
13 án. — Kaminszky Géza tanitóképzö-intézeti igaz
gató és gyermekei: József, Irma, férj. Duliskovich 
Elekné, Neszta, férj. Lyachovics Ivánné, László, 
Irén, Katinka és Erzsébet, özv. Dzubay Gyuláné, 
Kaminszky Amália, Kaminszky Emma mint test
vérek, Dudinszky István, tanítóképző intézeti tanár, 
mint mostoha fia, Fenczik R’»za, férj. Dudinszky 
Istvánná mint menyje, Gyula és István mint mos 
toha unokák. — Legyen emléke örök és nyugalma 
boldog !

— Az uj önkéntes tüzoltóegyesület 
vasárnap, f. hó 15 én délután tartotta meg alakuló 
és tiszt választó közgyűlését a városháza tanácster
mében. A közgyűlés elnökéül l’sépy Zoltán szolga
bírót választotta meg, ki is az elnöki tisztséget el
fogadva a jegyzőkönyv vezetése végett Roucsiuszky 
Gézát kérte fel. Majd bemutatta elnök az alapsza
bályok tervezetét, a melyet a közgyűlés egyhan
gúlag magáévá tett. Elhatározta továbbá a közgyű
lés, hogy az egyesület belép az országos központi 
tűzoltó egyesület kötelékébe. — Ezután a tisztikar 
a következőkép alakult meg, elnök : Lsépy Zoltán, 
főparancsnok : Dr. Eperjessy Lajos, alparancsnok : 
Horváth Sándor, titkár : Salgó Alfréd, ügyész : Dr. 



h diner Mihály, orvos: Dr. Glück Samu, főszer 
tárnok : Dr. Spiegel Ödön, alszertárnok : R6nuy 
Alajos, mászóparancsnok : Richtseit Williain, szivaty 
tyuparancsnok : Malatinszky László, csövezetö pedig 
Btndy János lett. Végül a közgyűlés Afatattnsz&y 
László indítványára jegvzökönyvi köszönetét szava
zott Sz ladik József városi bírónak a városi tűzoltó' 
ügy körüli eddigi hosszas és eredményes fáradozásáé/

— Tudomásul. A IV. oszt. kor. adó javas 
latok f. hó 20-tól 8 napon át a városházán köz
szemlére vannak kitéve. Az észrevételek ezen idő 
alatt benyújtandók.

— 17/ csendórórs. A belügyminiszter az 
újabb csendőrállomások egyikét Zemplén vármegye 
ben Csicsvaalja községben rendelte felállítani.

— Tííx. Z. Szinnán f. hó 15-én tűz volt, mely 
két lakóházat és a hozzá tartozó mellék épületeket 
hamvasztotta el. A tűz keletkezésének oka a pálinka 
ivásban keresendő. A tűz károsult ugyanis tök 
részegen ment az istállóba s égő szivarja elhull
ván, csakhamar tüzet fogott az istálló belseje, s 
hirtelen terjedt el a vele egy fedél alatt levő lakó
ház és egy szomszéd épület. Benn égett 11 darab 
allat, közte 2 ló, a többi szarvasmarha. Biztosítva 
nem volt semmi.

— Mindenki tudja, hogy a Mauthner- 
féle impregnált takarmányrépamag a legnagyobb 
termést adja, hogy konyhakerti magvaiból a lég 
jobb főzelék és zöldség terem és hogy virág mag- 
vaiból fakad a legszebb virág. Szóval a Mauthner- 
féle magvak a legjobbak, készletei a legnagyobbak 
és árai igen olcsók.

— Amerikaias. Idők múltával az adóssá
got egyre nehezebben lehet behajtani. Ebben a 
tekintetben, úgy látszik nincs külömbség földrész 
és földrész között. Hogy Amerikában is ez a hely
zet, az kitűnik abból a hírből, mely szerint ott egy 
különös ügynökség alakult rósz adósságok behaj
tására. A társaság nagy vörös kocsikat járat, a 
melyeken négy oldalt ez a felírás olvasható: „Rósz 
adósságok gyűjtése-. Az eljárás az, hogy a kocsi 
megáll a ház előtt íhol az adós lakik, egy ügynök 
pedig fölmegy az adóshoz tárgyalni. Minden újabb 
látogatásnál a kocsi tovább áll a ház előtt, mig 
csak az adósság be nincs hajtva.

— A Benti Napló. Magyarország legrégibb 
napilapja, mely ötvennegyedik évfolyamába lépett. 
A régi iiagyomnyaihoz hiveáo pártoktól függetlenül, 
mást, mint az ország érdekét nem ismerve, küzd 
a magyar alkotmány sértetlenségéért a nemzeti 
jogok kivívásáért, az ország érdekéinek istápolásá- 
ért. Bátor szókimondása a napi politikában és 
közéletünk minden terén, társadalmi, irodalmi, mii 
veszeti és közgazdasági kérdésekben a hazafias és 
müveit magyar közönség kedveltjévé tették az uj 
ságot. Munkatársai a legkiválóbb publicisták és Írók, 
kiknek komoly, magvas és gazdag munkája mellé 
pompásan illeszkedik a vidám és hamar ország
szerte népszerűvé vált Tarka Krónika. A lap irá
nyán és tartalmán kívül barátaivá tette olvasóit 
azokkal az irodalmi és művesed jelentőségű disz 
müvekkel, amelyeket hat éven át, évről évre elő 
fizetőinek ki rácsonyi ajándékul adott : Madách 
„Ember tragédiája-, „Arany balladái- Zichy Mi
hály rajzaival, „Bánk bán Album-, „Himfy-Album- 
s a „Költők Albuma- után az idén országos fel 
tűnést keltett „Zichy Mihály-Albumá- val A lap 
előfizetési ára egész évre 28 kor., félévre 14 kor., 
negyedévre 7 kor. Aki most legalább egy félévre 
előfizet s magát kötelezi, hogy egy további féléven 
át előfizető marad, mig a készlet tart megkapja a 
Zichy Albumot. Az előfizetések a lap kiadóhivata
lába, Budapest, VI., Andrássy ut 27. szám kül
dendők

HERCZIK BÉLA, borbély és fodrász 

üzletét újonnan rendezte be. Az üzlet meg
felel minden követelménynek és hygieniai 
szempontból a fővárosi fodrász üzletek 

mintájára lett berendezve.

Konyhakerti és vetemény- 

MAGVAK 
legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrása : 

Srügler £ajos 
fűszer-, liszt- és csemege-üzlete

NAGY-MIHÁLY.

CSARNOK.
A térné.

Abban az időben történt meg ez a dolog, 
mikor még a kis lutri boldogította a magyart, nem 
a szabadalmazott osztálysorsjáték.

Varjú János uram nagy örömmel ment haza 
a szent laki vásárról. Amit talán életében sohasem 
tett, dalolt, fütyült az utón és sorra ölelgette az 
ismerőseit.

Máskor úgy járt mindig, mintha az orra 
vére folyna, még a beszédet is harapófogóval kel
lett belőle kivenni.

Nem is állhatta meg Varróné. a szomszédja, 
aki jó magabiró özvegyasszony volt, hogy ue 
tudakozódjék a szomszéd változása után.

Mi fért hozzád, te János, hogy egyszerre igy 
neki bomlottál ?

Hej, szomszédasszony, mégis csak jó az, ha 
az ember néha napján megpróbálja a szerencséjét. 
Nekem most az egyszer ugyancsak beütött.

Mi a? Talán egy nagy bankos bugyillárist 
leltél a városban ?

Fel se venném, ha találnék. Nem szorultam 
én arra ezután inán.

Eszeden vagy te János? Mit szól majd a 
Rébék, ha meg tudja, hogy menynyi pénzt el 
pazaroltál a vásárban ?

Oda se a bajnak, szomszédasszony. Ur va 
gyök én a magam portáján. Megtalált a szerencse, 
megütöttem a főnyereményt. Kijött mind a három 
számom, ott van kiírva szép piros hetükkel : 27, 
38, 50, a nagy trafikos bolt előtt.

Igazánbul mondod te ezt, Jáuos ?
Olyan igazánbul, mint hogy János a nevem. 

Azt mondta a trafikos, hogy rögvest kifizetik a 
pénzt csak hozzam el a „rescontót. “ Lehet tán úgy 
ezer forint is.

Ezer forint Hát aztán mit csinálsz te avval 
a tenger sok pénzzel ?

Mit ? Hát nem is fogom ám ezután senki 
földjét sem turkálni 60 kr. napszámért. Majd szer
zek én földet magamnak. Holnap beviszem a res
contót aztán beszéljen velem valaki, ha a pénzt 
fölvettem.

* *•
Haza se ért még Varjú János, a felesége 

már értesült a nagy szerencséről. A vásárról haza
érkezett ismerősök elmondták neki. Faluhelyen 
gyorsan terjed a hir.

Mikor Varjú János haza érkezett, feleségét 
ott találta a lóczán, kis gyermeket az ölében tartva 
és keservesen sirva.

Hát már mér rücskölsz, te Rébék ’? Mi lelt 
no ? Ránk száll a szerencse és te még csak nem 
is örülsz neki ? Ne félj, nem prédálom el. Ha az 
Isten nekünk adta, meg is becsülöm ám.

Az asszony nem szólt semmit, sőt még heve
sebben zokogott.

Ejnye láncos, lobogót teremtette, tört ki Varjú 
uramból a nemes indulat hát mi a kő ütött hozzád, 
hogy

Jaj, jaj, jaj, — sikoltozott az asszony, laté 
nem, szent Atyám . . .

Te Rébék, azt mondom, hogy . . . vagy tán 
kevesled? Öljön meg keud, öljön meg kend, — 
mondja görcsös zokogással az asszony taposson el, 
mint egy férget. Megérdemlem. én vagyok az oka 
mindennek ’

Ne bomojj, te asszony. Már inért ölnélek 
meg, mért taposnálak el ?

Hol az a „réseontó- ?
Jaj, Istenem, jaj. Istenem, hászen épen is, 

hogy azt nein találom sehol.
Ne rémitsd az embert, te Rébék .'
Bár inkább rémités volna ; de bizony, higye 

el k< nd, hogv mióta csak a vásárosoktól meghallottam, 
hogy megnyertük a sok pénzt azóta mindég azt 
keresem. Már mindent kihánytam érte a ládából, 
asztalfiából, kerestem mindenfelé nem találom se
hol. Bizonyosan a múltkor, mikor azt a sok ócska 
holmit szemétdombra hordtam, az közéjük keve
redett . . . Jaj, jaj, Istenem, nem, nem látjuk az 
ezer forintot.

Eddig még csak tréfának vette Varjú János 
a dolgot, most azonban egyszerre szörnyű harag 
lobban föl szivében. Megvadulva, mint egy fene
vad, az asszonynak rohant és egy csapással le
ütötte a földre.

Öljön meg kend, megérdemlem, — nyögé 
az asszony; én rontottam el a szerencsénket.

Veszsz el, pusztulj el, boldogtalanságom oko
zója. Nem is igyekeztél soha azon, hogy szeren
csések legyünk. Immel-áminal tetted minden 
dolgodat . . .

Az asszony e szavakra talpon termett és 
lángbaborult arczczal, szikrázó szemekkel ugrott 
elébe :

Öljön meg kend ha akar; de azt no mondja 
nekem, hogy lusta, dologtalan voltam ! — Eddig 
jó voltam kendnek ? Mért nein tette el azt a cédu
lát? Tudhatta kend, hogy én nem tudok olvasni. 
A sok közül hogyan vá baszhat tam volna ki az 
igazit ?

Beszélhetsz már, — mormogó Varjú János, 
hajába mélyosztve kezeit — én túl nem élem ezt 
a csapást.

Jobb is, ha felköti kend magát, — rikácsolt 
az asszony. Hát eddig meg tudtunk élni ? Pedig 
eddig sem hevert ám rakásszám a ládafiában a 
bankó.

Varjú János nem hallá már ezt a beszédet. 
Elszántan rohant ki a szobából és egyenesen a 
fészer felé tartott.

A fészerben játszadozott négy éves kis fia 
a szomszédok gyermekeivel. Bement az istállóba 
leoldá a jászolról a borjú kötelét és megerősité azt 
a gerendán.

Már épen nyakára akarta csavarni, mikor a 
kis fia belépett az istállóba.

Édes apám, a Pisla azt mondja, hogy ez 
nem a zöld nyolcas. Es odatart apja elé egy kis 
darab papirost.

Varró János oda tekint és örömmel felsikolt, 
aztán gyorsan elkapja a gyerektől a papirt és 
szalad be a feleségéhez.

Ez még akkor is ott sirt a padkán.
Ne sírj már no, Rébék. Hehehe. megvan a 

reskontó.’ Hehehe, ehun van ni! Hihihi!
Rébék asszony nézett a papírra, azután meg 

a férjére ; de nem szólt semmit. Varjú János uram 
pedig ugrált, kiabált, kacagott, ökleivel verdeste 
a mellét és — megőrült.

Rébék asszony azóta még többet sir.

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József.
Főiuunkatár-: Dr. Kellner Mihály.

Kiadóhivatali művezető: Lándai József.

Minden ember
ismeri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
bárom évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nélkülözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női brosche Simili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simili 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-tűkor 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 közvetlen 
1 frt 90 krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos cime 
kéretik.

Egy használt jó karban lévő 

kerékpár 
megvételre kerestetik. — Czim a kiadó

hivatalban.

Iroda gyakornoknak 
ajánlkozik jó kézirásu magyar és német 
levelezésben jártas fiatal ember, Szives meg
keresések e lap kiadóhivatalához intézendók.
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továbbá -16-18 forinttól feliek- saját 
termésű rendkívül lmom újborok kap- 
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Clayton & Shuttleworth q

Beúgudiu«l jepíJiroMk <£> Budapest v‘g!Krút 
által a legjutlnyosibb Irak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gözcséplögépkészletek ’’;Xrt.Ái».V 
további JárgUy-eeéplógépek, lóhere caepiok, tieititóroaták, konkolyoiók, kasa Aló- ée arató

gépek. eeénagyOJtok. boronák.

J- *■ 3-va*u ekék •• minden egyéb gaidaeAgl gépek.

Részletes árjegyzékek kívá
natra ingyen es bérmentve 

küldetnek.

locomobil- és cséplőgép-gyára.
Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb

legjobb eorvetögépek, 
oiecekavAgók, répavágók, 

kukoricia-morxaolók, 

darálók, örlo-malmok, 
egyeteméé aciél-ekék,

KEIL-LAKK
(Glasur)

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.
1 nagy palack ára 1 fi t 35 kr. — 1 kis palack ára (>8 kr.

Viasz-kenöcs
legjobb é.» legegykuríibb beereazlo *xer  

kemény padló számára. I k<K-ae<l ára 60 kr.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanyozására. 

1 kis palack ára 20 kr.

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

festésére, 1 doboz ára 45 kr.
1—6 Mindenkor kaphatók :

GLÜCK MÓR cégnél NAGY-MIHÁLY.

Fogtöméseket,
fog-a.Ír és fog-sorolr készítését 
a legnagyobb pontossággal és lelkiismeretességgel 

rövidebb idő alatt eszközöl

DT- JELEINEK IGNÁCZ
budapesti fogász

lakik: Nagy-Mihály, Barnai szálló 1. szám 
Rendel délelőtt 9—12-ig, délután 2 — 7-ig.

stb. 
a lég-

alatt.

gtv*  Egy alig használt 
uj rendszerű

Elevátor
olcsón eladó. - Hol? Meg
tudható e lap kiadóhivata

lában.

Eladó ház.
A Török-utczában levő házam, mely 

három teljes lakásból áll, szabad kézből 
azonnal eladó.

FÜRST JÁNOS, 
háztulajdonos

Bérbe adó
a Béres-utczában egy bolthelyiség lakás
sal együtt április hó i-től. — Bővebb 
felvilágosítást ad

KOZMA MIHÁLY, 
háztulajdonos.

Egy 8 lóerejü

cséplő garnitúra 
(külföldi gyártmány) Jutányos fel
tételek mellett eladó. — Czitn a

kiadóhivatalban. Húsvéti levelező-lapok
Nyuiu. Landtbuiau B. könyvnyomdájában.

Minden háziasszony
üdvözölhető, aki az egészség, takarékosság és jóízre való 
tekintetből a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávét használja. 

Tiszt eletteljes kérelem : A bevásárlásnál ne kérjen egyszerűen »maláta 
kávét* , hanem mindég határozottan ■— Kathreiner-féle Kneipp-maláta 
kávét, s azt csakis az itt ábrázolt eredeti csomagokban fogadja el I

egész szemejcbsn. f

München.

remek kivitelben és óriási választékban 
kaphatók LANDESMAN B. könyv-és pa- 
pirkereskedésében Nagy-Mihálybán.


