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H u s v é t.
A kereszténység egyik legszebb, leg- 

poetikusabb ünnepe a feltámadás nagy napja. 
A föltámadásba vetett szilárd hit a keresz
tény vallás egyik kimagasló fundamentuma. 
Megtisztítja e magasztos ünnep az emberi 
lelket a mindennapiság gyarlóságaitól, a hét
köznapok megannyi rút hitványosságaitól 
és fölemeli, magával ragadja egv tisztább 
atmoszférába, üdébb légkörbe, hol áthatja a 
lelket a ragyogóan fénylő, fényesen egyszerű, 
makulányi foltot nem tűrő hit, vallás. S ez 
a hit, ez a vallás átalakitja, mintegy meg
másítja a lelket, belecsöpögtetvén a meg
nyugvás, bizalom, reménység érzetét, ígér
vén neki újabb életet, szebbet, tisztábbat, 
nemesebbet.

Az enyészet, elmúlás, megsemmisülés 
gondolatát mintegy túlszárnyalja a feltáma
dás szép ^eszméje. Hogy a mit itt rosszat, 
bűnöset, gyarlót cselekedtünk, azt lerójuk 
a nagy, hatalmas biró itélőszéke előtt és 
igy megvezekelvén, megtisztulván, a hit 
csodásán hatalmas erejével lelkűnkben egy 
újabb életet kezdhetünk.

Ezért még földi életünkben, husvét szent 
ünnepén térjünk magunkba, tekintsünk el 
embertársaink hibáitól és tekintsük önön 
gyarlóságainkat. A mi rosszat nálunk föl
lelünk, azt megjavítani, kikorrigálni igye- 
kezzük, nehogy még inkább tetézni óhajt
suk nagyszámú gyarlóságainkat. Ember
társaink hálátlanságait ne fizessük vissza 
hasonlóval, kerekedjék fölül bennünk a job
bik érzés, a vallási, az isteni érzület és

T AR C A.
Betyár világ.

Catulle Mendés jeles francia regény iró köze 
lebb tanulmányt irt ami lánglelkü nagy költőnkről, 
Petőfi Sándorról, s a többek között azt irta róla, 
hogy a költő mielőtt nevének fényével bevilágította 
a magyar költészet egét, oly mostoha viszonyok 
között élt, hogy mezítláb járta be az országot, sőt 
elkeseredésében beállt a bakonyi szegény legények 
közé. Egyik magyar iró a nagy költő emlékének 
megszentségtelenitését látta a francia iró ezen 
közleményében és irt Catulle Mendésnek, hogy 
Petőfire vonatkozó tanulmányának azon adata, hogy 
a nagy költő a bakonyi haramiák tagja lett volna 
rossz indulata információból ered s megbélyogzéso 
a költő szent emlékének.

Catulle örömmel veszi e helyreigazítást, de 
megjegyzi, hogy Petőfi emléke ezzel nincs profa- 
nizálva, mert úgymond, hogy Petőfi fenséges, de 
kalandos lelke ha egy pillanatra megbarátkozott 
a szegény legények törvényellenes életével bennök 
nem a bűnnel rokonszenvezett, hanem szerette ben
nök az üldözött és szabadság szerető embereket; 
mert hiszen a magyar betyár világnak sok oly 
alakja van, kiket egész nép legenda övez s bennök 
az akkori idők erkölcse egy ballépés ok nélkül 
üldözött számkivetettéit tekinti, s a nép Ítélet 
rokonszenvével veszi körül s nem egynek szemé
lyében egy-egy szerelmi hőst és személyes bátor- 
ság rendkivüliségét ünnepli. 

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ

hunyjunk szemet felebarátaink hibái fölött, 
mert a bűnös, kufár lelkek fölött Ítélkezik 
a Mindenható, a ki minden emberi cseleke
det tudója, ösmerője.

Nyerjünk a hitben, a hit által erőt, ki
tartást munkáinkhoz és erős lélekkel, telve 
bizalommal, türelemmel, reménynyel dol
gozzunk mi magunknak és családunknak, 
nem kívánva többet, mint a mennyi meg
adatott nekünk és nem áhítozva arra a 
»több«-re, a mi másoknak megadatott. Mert 
a boldogság egyedüli rugóját nem a jómód
ban kell keresnünk. Mindig friss kedélylyel, 
üde munkakedvvel, lelkűnkben a mindent 
kiengesztelő, minden szenvedélyt elfojtó, 
minden bűnt megcsábitó hittel, mely bevi
lágítja elménket, szivünkbe reményt önt, 
lelkűnknek erőt ád, mely tanít, oktat, vezé
rel és mindig velünk van, ha mi el nem 
hagyjuk. Legyen hitünk erős és ha megszáll 
a csüggedés, lebegjen előttünk a hit Ígérete: 
Föltámadunk! Amint föltámadt Urunk Jézus 
Krisztus, a ki bevégezvén az emberek meg
váltásának nehéz munkáját, a szenvedések 
hosszú sorát, egészen a Golgotháig — fel— 
szállá a menyekbe!

A kinek lelke nem annyira romlott, 
hogy még ihletésen föl tud emelkedni a 
magasba, a hit szavába édes nyugalmat, 
enyhe vigaszt fog találni.

S ha az emberi gyengeségek és gyarló
ságok örvényébe sodorva félnünk kell, hogy 
alámerülünk, ne csüggedjünk, ne lankadjunk, 
ne legyünk kis hitüek, hanem egyenesítsen föl 
a hit balzsamos malasztja, mely szebb, mo-

Valóban én is úgy találom, hogy a magyar 
betyár romantikának nem egy alakja van, kinek 
tragikus élete nem ok nélkül vonja magára az Írói 
világ figyelmét, mert benne sokkal több a költői 
elem, mint a mai modern világ rém regény hősei
ben, kik körül oly szívesen viraszt a nép érdeklődés.

Mikor 1881 ben a magyar törvényhozás el
törölte a régi komiszárusvilágot, egy egész sereg 
tipikus úri alak tűnt le a közbiztonság és jogrend 
védelmének teréről. Az egy évi végkielégítéssel 
ellátott csendbiztosok állásért kopogtattak várme 
gyénél, városnál s minden hivatalos téren hol alkal 
mazást reméltek. Volt ezek között a komiszárosok 
között nein egy alak, kinek nevét egész legenda 
vette körül. S nem egynek neve nótákban folyik 
szerteszét a nép között, mint a betyárok rettegett 
üldözőjéé.

En akkor vizszabályozási igazgató voltam és 
az alföld két leghíresebb csendbiztosát gátfelügye
lővé neveztem ki. Az egyikot Beke Kálmánnak 
hivták (meghalt 1888. okt. 8 án Szentesen). Híres 
ember volt, kedvence az egész megye úri világfá
nak. Egyik a kevesek közül, ki a magyar betyár 
világot végleg megsemmisítő hires Ráday féle kor
szaknak tűz próbáját arany tiszta jellemével nőm 
csak elbirta ; de gróf Rádaynak a legbizalmasabb 
embere volt. A másik az öles termetű Bozothy 
András, ki ma is ól mint földbirtokos Kun Szent- 
Mártonban.

Ezek az emberek akkor voltak az alföld sze
mély és közbiztonságának őrei, mikor 1849-től a 
hatvanas évek végéig a betyár világ fény korát 
é11e, mikor Rózsa Sándor. Fazekas Dani, a Bogár

csoktalan jövőt jövendői azzal az igével, 
hogy: Feltámadunk 1

Husvétkor.
Az alkony lassan, némán terjed; 
Bevonva völgyet, rétet, berket.
Fölül a csillagok világa 
Szelíden pillant le a tájra,
S mig elülök álmadozva, 
Keleti szellő zúg zokogva .. .
Valami fölsir bús dalába:
. . . Nincs hit, erény e nagy világban.

Félénk zsibongás éri lelkem 
Es rút világom elfelejtem . . .
A múltba szállók röpve vissza,
A múlt, az szenvtelen, az tiszta . . . 
Ha bűne volt, vakságba tette 
Nem hajlott még a szeretetre, 
Tombolt a nyers erő szivében
S dórén hitt még pogány hitében.

De jött a próféták királya, 
Örök jóság rezget szavába' . . .
Zord télidő tavaszra válott, 
Nyomába' nyíltak vadvirágok.
S hol vétek élt erényt tiporva, 
Erény jutott ott diadalra . . .
S a bűn nyomába’ szertefoszlott, 
Pogány istenség — mind leomlott 1

. . . S mint révedezve széjjelnézek, 
Nem látok mást, mint lomha éjét . . . 
Melyben csak sötét bűn tanyázik 
S erény fáján — vétek virágzik 1
A hit, az félénken megbúvik, 
De a hitetlen följebb kúszik!
S megtépik azt, ki szót emelve,
A vétket leálcázni merte!

fiuk Czeglédtől Titelig, Debrecentől Szabadkáig 
tartották rettegésbe a magyar alföldet, túl a Dunán 
pedig Sobri Jóska. Zöld Marci letüntével Patkó 
Bandi és Savanyu Jószi tartották a Bakonyt ural- 
mok alatt s onnan tartották nemcsak a kastélyokat, 
országutakat, de még az ö üldözésükre kirendelt 
csendőröket is rettegésben.

Gátépítés és gátvédelem alkalmával nem rit
kán egész éjszakát töltöttem a komiszárus világ 
két nevezetes alakjával és órákon át hallgattam 
az érdekesebbnél érdekesebb betyár históriákat, 
melyek részben velők történtek, részben pedig mint 
hagyományok maradtak fenn nálok s velők fele
désbe is vesznek. Pedig kár értők, mert hivatott 
toli által megörökítve nemcsak érdekes kortörténelmi 
képeket, de költészettel megaranyozbató kedves 
magyar históriákat nyújtana a betyár romantika 
iránt oly meleg érdeklődést tanúsító nép fantáziának.

Úgy a mint emlékszem ezekre a históriákra 
s a mint tőlem telik, Ieirok egy párt közülök.

Nyissuk meg a sort a „Vérhalom**-mai,  hiszen 
a cime úgy is a betyár világra emlékeztet. Ott 
van ez a halom Hódmeze Vásárhely és Makó vá 
ros határának találkozásánál az országút mellett a 
Száraz ér partján. Hajdan akasztófa állt ezen a 
halmon. Csanád vármegye végezte itt az embor 
Ítéletet s egy pár boszorkány égetés is, moly a 
törvény és nép Ítélet borzalmairól rogél. Tőke állt 
itt, melyről pallos alól szökött sugárba a vér, hogy 
a megsértett jogrendnek bemutassa áldozatát. Durva, 
bárdolatlan facölöp meredt ég felé, melyről emberi 
hulla lógott, mig a hollók és varjuk által meg nem 
fosztott csont vár izekre hullva meg nem semmisült.

az egyedül elismert kelle- 
mei izü természetes 

" hashajtószer. .



Ki többet öl, az megy előre . . . 
Holttesteken a hegy tetőre.
És ott magának trónt kovácsol, 
Megittasulva hatalmától.
S ki nem jár rejtett, tiltott utón,
S ki nem ölt álszint hazug módon, 
Azt csak csalódás átka várja — 
És sírig tartó Golgothája.

Bágyadt szememre álom szállott, 
S feledtem oszt’ e rút világot 
Már szürkület kelt künn a tájon, 
Hogy szertefoszlott bűvös álmom. 
Rózsás kelet már pírban égett, 
Mely elözönlé a vidéket.
S kívülről a harang bezúgott:
Higyjél, imádkozz!... Föltámadott!

Láng Jenő.

Előfizetési fellxi-vás.
Április hó 1-vel uj előfizetés nyilt lapunkra. 

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

A „Felső-Zemplen" kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.

Föltámadunk!
Husvétját ünnepli a keresztény világ. Az 

evangéliumi könyvek szabatosan magyarázzák 
e nap erkölcs ethikai jelentőségét, amely nem 
más, minthogy minden gonoszság fölött győze
delmeskedik a jó, minden sötétség fölött a vi
lágosság. llengergessenek nehéz sziklakövet az 
Igazságra s őrizzék koporsóját bár a zsarnok
ság zsoldosai, a kő szétnyílik s az Igazsá; dia
dalmas, ragyogó, febérfétiyü szárnyon röppen 
ki. Erejétől földre vágódnak, világosságtól meg
vakulnak a sirőrző zsoldosok. Így mondja az 
Evangélium és az apostolok igéje szent, dönt- 
hetetlen.

Mióta a keresztrefeszitett, sziklasirba zárt 
igazság föltámadt, a bosszú évszázadokon át az 
Evangélium tanítását igazolta minden pillanat. 
Az igazság ereje nagy, földöntúli és valamikor 
bizton föltámad.

De mikor? Az Evangélium igy Írja:
És harmadnapon föltámada!
Harmadnapon tehát. Ez az a harmadnap, 

amely már annyiszor eljött és még el fog jönni 
számtalan sokszor, valameddig csak sírba zár
ják földön az Igazságot.

Máglya égett, melyen hamuvá égetett ember jaj 
kiáltása nyújtott vigasztalást egy sötét kor iszonya 
vakságának.

Az utolsó akasztás 1878. aug. 5 én volt. Rózsa 
Sándor bandájának két híres tagja, a két Vér 
testvér, István és Tamás ültek a makói megyei 
börtönben a siralomházban.

Azzal voltak vádolva, hogy ők gyilkolták meg 
a batyonyai piébánost és gazdasszonyát.

Többször ült össze felettük a törvényszék, de 
nem mondta ki a halálos ítéletet, mert tagadásban 
voltak és nem volt se tanú, se bűnjel, csak a puszta 
gyanú ; mert ki gyilkolhatna más a határban, mint 
Rózsa Sándor, vagy annak bandája. Régen üldöz 
ték már a Vér testvéreket de nem bírták kézre 
keríteni, mert Rózsa Sáudor bandája egy egész had- 
sereg volt, mely ha bevette magát egy csárdába 
vagy egy tanyából nyugodtan állt ellent egy egész 
vármegyének.

Meg se kísérletté velők a harcot semmiféle 
csendbiztos, mióta a ,Hámszáritó*  csárdában nemes 
Tóth Balázs uramat, ki az ott dőzsölő Rózsa Sán
dor kézrekeritésére 5 csendlegényével együtt meg
jelent, Rózsa emberei elfogták megkötözték s még 
az nap éjjel kötözve a vármegyeház udvarán le
rakták. hogy masnap reggel a legkorábban ébredő 
megyei hajdú azzal ébreszthesse föl a várnagy 
urat, hogy Rózsa Sándor meg a Vér gyerekek el
fogták a csendbiztos urat és legényeit.

Szép kis história volt ez nagy gaudiumára a 
megyei uraknak s örök szégyenére a nemes Tóth 
familliának. De hát nem volt ám mindig együtt a 
Rózsa bandája, mert a legények, ha szünotelt a

Minden elnyomott igaz eszmének, minden 
sziklakővel lezárt igaz ügy nek elérkezik egyszer 
a föltámadása az a bizonyos harmadnak, amely
klasszikus alakot ölt az Evangélium gyönyörű 
parabolája.

Vájjon mikor jő el a mi harmadnapunk '? 
E nemzet, a melyet annyiszor zárták szikla
sirba, mikor fog már véglegesen föltámadni ’ 
Ki tudná megmondani.

Hiszen talán az igazság fiának sem kellett 
annyit szenvednie, annyit verejtékeznie a szen
vedésnek olajfás hegyén, mint ennek a hánya
tott nemzetnek.

Hányszor eladtak, hány koporsóba zártak ! 
Megjártuk a koponyák hegyét, amelyen véreink 
fejei hevertek, éreztük a keresztfeszités kínjait, 
s Mohácsnál, Világosnál sírba zárlak.

És élünk. Föltámadtunk mindannyiszor, 
mert mienk az Igazság. Evangéliumi sors ez. 
A születésünk jegyzett el a tenger szenvedé
seknek, de ugyancsak a születésünkkel váltot
tunk jogot az örökön-örökké való föltámadásra. 
Mert nagyszerű születés volt az.

Az a csodálatos és óriási lépés, amely a 
pogány oltárok mellől a magyart az egyedül 
fejlődésképes, művelt keresztény világ szent
egyházába vezette, volt létünk kezdete, szüle
tésünk pillanata. Most, egv elmúlt ezredévnek 
ködös távlatából nézve szinte káprázatnak tet
szik ez a históriai valóság. Aminthogy csakugyan 
ragyogó káprázat, sejtelmes csoda. Ugyanaz a 
csoda, amely az Igazság fiának születésénél az 
egvszerü istálló felett megállapította útjában a 
csillagot, amely a született gyermeket isteni 
küldetésre rendelte.

Ki vitatná azt, hogy az Ázsiából jött ma
gyarnak nem lett volna küldetése e földön? 
Hiszen hosszú tizszázad alatt mindig csak külde
tésünknek éltünk. Légvára voltunk a keresztény 
Nyugatnak a pogány Kelettel szemben s e kül
detésünk mellett, akárcsak az Igazság fia, ma
gunkkal nem törődtünk.

Es eladlak és koporsóba zártak bennünket. 
Hanem hiába! Föltámadtunk mindig és föltá
madunk ezután is, mert nem múlhat el a föl
dön az Igazság és minden sötétség fölölt győ
zedelmeskedik a világosság.

Talán nem támadtunk még fel véglegesen. 
Talán a ragyogó, káprázatos harmadnap, amely 
az evangéliumi tanítás szerint eljő, még nem 
virradt ránk teljesen. De föl fog virradni. E 
nemzet, e társadalom már bölcsőjében hordta 
az égi feltételeket, amelyek mellett a Golgotha 
ut szenvedésein át el kell jutni az örökkön- 
örökkévaló feltámadásig.

Es feltámadunk!

— Jioltlog ünnepeket kívánunk lapunk 
t. olvasóinak és kedves munkatársainknak a hús 
véti ünnepek alkalmából.

rabló hadjárat, elhúzódtak egyenkint, hogy szerető 
jük karja között pihenjék ki a fáradalmakat.

Vér Tamás és V« r István ha pihenő volt mind 
ketten egy háznál szoktak megvonulni az orosházi 
határban Bárd Miklósné tanyájában. Tamás Bárd 
Miklós szép özvegyét. István pedig ennek bugát, 
Keresztes Boriskát fojtogatta ilyenkor csókjaival.

Ha ilyenkor egy pár napot elmulathatott a 
két haramia, letörölték a vérnek még a gondolatát 
is, egy csepp bort nem vettek az ajkukra, de annál 
jobban égették magokat a tiszta szerelem lázas 
ölelésével és csókkal.

Majd vége lesz már, susogá István átkarolva 
Boriska nyúlánk, karcsú termetét, majd vége lesz 
már e cudar életnek. S aztán az istenházába viszlek.

— Oh nem lesz abból soha semmi, sóhajtott 
a leány. Mióta istenkedem kendnek, hogy menjünk 
messze messze, hol senki nem ismer bennünket. 
Kend is szolgálatba áll. én is s azután szépen 
egybeélhetünk. S nem üldözné kendet se biró. se 
komiszárus; mert leimádkoznám a kend bűnét és 
Isten is megbocsájl a jó útra terűnek.

— Mit beszelsz leány? — Hát azt hiszed, 
hogy Rózsa Sándor büntetlenül hagyná ha eskümet 
megszegném.

— Az az eskü, melyet a bűnre tesz az ember, 
nem kötelez senkit.

— Azt tudom, hogy Isten nem kívánja ennek 
megtartását, de Rózsa Sándor megölne, ha meg
szegném.

— Hiszen a fél ujja elég kendnek, hogy 
agyon nyomja azt az embert, hát mit retteg tőle. 
Meg ha elmegyünk világgá úgy sem talál ráuk soha.

— A bíróság köréből. A kassai kir. Ítélő 
tábla elnöke Görnert Albert ügyvédjelöltet a hely
beli kir. járásbírósághoz joggyakornokká nőve te ki.

— A szolgabirői hivatal vizsgálata. 
Dókul Gyula cs. és kir. kamarás, vármegyénk 
alispánja és Dókul László tb. főjegyző Puky Árpád 
számliszt kíséretében e hó 7 én a szolgabirói hiva 
tál megvizsgálása céljából városunkba érkeztek. 
Harmadik napja immár, hogy a vizsgálat folya 
maiban van. Az alispán a legkisebb részletekre 
kiterjedöleg vizsgálja a hivatal ügykezelését és ez 
okból az eljárás több napot vesz igénybe. Öméltó
sága itt időzése alatt városunk intelligenciájával több 
helyen látogatást is telt.

— Állomány. Gróf Andrássy Dénes a s. a. 
újhelyi .Kazinczy Kör”-nek a folyó kiadások fede 
zésére 1800 koronát adományozott s egyben 200 
kor. alapitványnyal a kör alapító tagjai közé lépett.

— Adójavaslatok. Az uj adófizetőkre vo
natkozó III. o. kereseti adó javaslatok f. évi ápr. 
hó 11 -tői —19 ig a városházán közszemlére vannak 
kitéve. Felszólamlások és észrevételek ezen idő 
alatt tehetők.

— Falkas község a katonai javasla
tok ellen. Lapunk mtilt számában megírtuk, hogy 
Fa'kus község képviselő testületé a katonai javas
latok ellen kérvénynyel fordult a Képviselőházhoz. 
Mint most illetékes helyről értesülünk, ezen hír 
csak annyiban felel meg a valóságnak, hogy a jel
zett községből több lakos irta alá az említett kér 
vényt Kaikus község képv. test, e tárgyban sem 
rendes, sem rendkívüli közgyűlést nem tartott.

— Hitközségi választások. A n. mihályi 
izr. hitközség elöljáróságának és választmányának 
mandátuma lejárván, a hitközség elnöke lirünn 
Mór az uj választást e hó 15 én d. u. 2 órájára 
a hitközség tanácstermébe tűzte ki. Az uj válasz 
tások már az uj alapszabályoknak megfelelően fog
nak megejt élni.

M u n kaszan et Jel/iig geszt és a postán. 
A kassai m. kir. posta igazgatóság a húsvéti ünne 
pékét megelőző szombatra (április 11 én) a munka 
szünetet felfüggesztette. A kir. postahivatalok tehát 
e napon is. mely nemzeti ünnep, rendes hétköznapi 
szolgál atot fognak tartani.

— Megjutalmazott farka spusztlt ók. A 
hasznos háziállatokban kárt okozó farkasok, illetve 
hiuzok elpusztitóit a földmivelésiigyi ministeriuin 
megszokta jutalmazni. Az ungi erdőben elpusztított 
farkasok megölőit e napokban jutalmazta meg a 
minister s ezek között olvassuk Sztdray Sálul or 
gróf nagyinihályi lakos nevét is.

— Tiiz. Kudlóczon e ho 5 én tűz volt, el
hamvadt a korcsma épület és a közelében levő 
fűszeriizlet. A tiiz vigyázatlanság folytán keletke
zett s a hatóság az eljárást megindította.

— Az adóhivatal kézbesítései. Adóügyi 
határozatok kézbesítése tárgyában a pénzügyminis- 
ter a közönség érdekében elrendelte, hogy ügyvéd

— /\zt mondod, hogy erősebb vagyok, mint 
Rózsa Sándor; hát hiszen ha valamit föl keH 
emelnem, akkor felemelek tízszer annyit mint Sán
dor bátyáin, de ha együtt vagyunk és haragosan 
ránk tekint : még a csontunk is megremeg bele. 
Kérdezd meg Tamást, a ki nálam is erősebb, hogy 
ellent merne e neki mondani, ha azt parancsolná, 
hogy az apánkat gyilkolja meg. S azt mondod, 
hogy ha világgá inegyünk úgy sem fog reánk 
találni. Nem ment e Karpolyos András Szerbiába, 
mikor fél évvel ezelőtt megszökött a bandából s 
nem találták e egy héttel később ágyában megfojtva. 
Tudod e, hogy R ’>zsa Sándor maga ment utána.

— E szerint nem fog kend tőle megszaba 
dúlni s nekem szeretni és remegni kell örökké a 
nélkül, hogy valaha együvé lehetnénk.

— Borcsa, te úgy beszélsz, mint ha szerel
med már megbántad volna.

— Hát nem bántam meg, de szeretném már, 
ha ennek a borzasztó életnek egyszer vége szakadna.

— Majd vége lesz mondom, mert folyamod
tunk a kormányhoz, hogy adjon nekünk kegyel
met és egy egész hadsereget állítunk a német ellen.

— Nem lesz ebből semmi.
— Ki mondta ezt neked?
— Ej csak úgy tudom.
— Kitől tudod, hallani akarom.
— Vér Samu mondta.
Vér István szemei vérbe fordultak.
— Hej Borcsa I Az az ember megint itt járt 

nálad !
— Hiszen édes testvére kendnek.
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vagy közjegyző részére szóló iratok az otllevő 
helyettes, segéd vagy Írnok kezéhez is kézbesít
hetők. Kereskedőknek és iparosóknak, akiknek 
nyílt üzleti helyiségük van, felnőtt segédeik is át
vehetik. Ha a fél ügyvédet vall, a kézbesítés az 
ügyvédhez történik. Több érdekelt közös beadvá
nyára vonatkozó végzést csak annak kell kézbesí
teni, aki a beadványt első helyen irta alá, az eset 
ben, ha a felek beadványukban megjelölik az 
átvételre jogosítottat, az utóbbihoz történik a 
kézbesítés.

\G-róf Andrássy Aladár^ Vármegyénk 
egykori lőispánja gróf Andrássy Aladár m. kir. 
íokamarás mester, az Andrássy család senióra ápr. 
hó 2 án Budapesten 76 éves korában meghalt. 
Gróf Andrássy Aladár (az idősb, betléri ágból), 
a magyar főrendiháznak örökös jogon tagja, 1827. 
febr. 16-án született, mint gróf Andrássy Károly 
és Szapdry Etelka grófnő fia. Középiskoláinak el
végzése után jogot tanult, a szabadságharcban, mint 
Manó és Gyula tostvérbátyjai, ő is beállt honvéd 
nek és az erdélyi seregben szolgálva, mint Bem 
tábornok szárnysegéde több ütközetben vett részt. 
A világosi fegyverletétel idején őrnagy volt s neki 
is külföldre kellett menekülnie, ahonnan csak az 
általános amnesztia idejqn tért vissz*.  Itthon eleinte 
kizárólag gazdasági kérdésekkel foglalkozott és kü 
lönösen a lónemesités ügyét karolta föl. Az alkot
mány helyreállítása után 1870-ig Zemplén , majd 
Gömörvármegye főispánja volt, azután Budapesten 
telepedett le s a gazdasági és pénzügyi életben 
kiváló szerepet játszott, támogatva e közben min 
den jótékonycélu intézményt. — A politikai élet 
ben a szabadelvüpárt hívei közé tartozott s a de 
legációban már mint elnök is szerepelt. A főren
diház bizottságaiban tevékeny részt vett, de a plé- 
numban csak akkor szólalt fel amikor az egyház 
politikai javaslatok a liberalizmus minden hívét 
sorompóba szólították. Nejével, Wenkheim Leontine 
grófnéval 1862 ben kelt egybe, rajta kívül még két 
gyermeket, gróf Andrássy Sándort és gróf Széchenyi 
Imrénét sújtja leggyászosabban halála. Andrássy 
Aladár izmos, erős testalkatú férfiú volt és senki 
sem ismerhette volna fel a hetvenöt évet, amely 
vállait nyomta. — Temetése f. hó 5 én Kraszna 
horkán ment végbe. Temetésén a közélet több ki
tűnősége jelent meg. Vármegyénk grót Hadik 
Béla főispán, Dókus Gyula alispánnal az élén na 
gyobb küldöttséggel képviseltette magát a végtisz 
tességen és egy díszes koszorút helyezett a rava 
talra. Az elhunytban a felsőbodrogi vizszabályozó 
társulat elnökét gyászolja.

— A sorozás újabb elhalasztása. A 
m. kir honvéd, minister, miután a f. évi április 
1-jével az idei fősorozás a katonai javaslatok hosz- 
szan húzódó tárgyalása miatt megkezdhető nem 
volt, legközelebb egy újabb rendeletet bocsátott ki 
mely szerint a fősorozás egyelőre, további hivata

— Nem testvérem mert becsületével kérkedik, 
s az urakkal cimborái. S mert nálad is megfordul.

— Hiszen csak azért jön, hogy engem figyel
meztessen, hogy honnan fenyegeti kendteket veszély.

— Es azért, hogy neked szerelmem meddő
ségéről regéljen.

— Hagyd abba azt a mesét Pista, ordított 
föl a másik sarokban Vér Tamás messze lökve el 
magától az asszonyt, ki panasz nélkül pihenteté 
fejét a haramia széles, lázasan hullámzó mellén.

A két betyár egy ingre gatyára volt vetkőzve, 
még csizma se volt lábukon. Már második nap 
csókolództak, ölelkeztek a puszták félre eső zugá 
bán a Vér testvérek. S most egyszerre rajta üt a 
tanyán 16 pandúr. Mielőtt a haramiák fegyverhez 
juthatnának: felszakad az ajtó és isszonyu tusa 
után a Vér testvéreket elfogják, megkötözik és 
Makóra szállítják.

A törvényszék felfüggeszti az Ítélet kimondá
sát felettük, mert nincs teljes bizonyíték a halálos 
Ítéletre, mig a bandának egy pár tagját kézre nem 
keríthetik.

De ezalatt a polgárságnak táborba kell szállni, 
mert itt az idő, most vagy soha.'

Ámde olkiálltja Laci Pál a piacon magát, 
hogy addig nem megyünk egy tapodtad se, mig a 
Vér testvéreket fel nem akasztják. Mert ha a nép 
elmegy, ezek a haramiák kiszabadítják magukat a 
börtönből és kirabolják a várost.

Újra össze kell ülni nemes biró uraiméknak 
s miután elébb való a haza, mint a Vértestvérek 
igaza, kimondják felettük a népitéletet, hogy akasztó
fán vesszeuek.

Még azt som akarták nekik megengedni, hogy

los rendeletig, ismét elhalasztatik. azonban azok 
nak határideje mégis oly módon állapítandó meg, 
hogy az idei fősorozás esetleg f. évi május 4 tői 
junius hó 20 ig terjedő időtartam alatt foganatosít 
ható legyen.

— A szobránczi fürdő ünnepélyes meg
nyitása május hó első felében lesz. A díszítések a 
parkban már javában folynak, Úgy értesülünk, 
hogy a megnyitási ünnepély tűzijáték és tánccal 
lesz egybekötve.

— Bankó Pista meghalt. Újabb nótáink 
legjavának alkotója, Bankó Pista, a dalköltő cigány 
inárc. 29-én Budapesten meghalt. Szebbnél szebb 
nótáit országszerte éneklik, a nép magáénak fogadta 
s nem is tudja, hogy sok szép dalának Bankó volt 
a szerzője. Csak egy pár nótáját említjük föl: 
Barna kis lány csitt, csitt, csitt . . ., Páros élet a 
legszebb a világon, Daru madár gyere velem, 
Vásárhelyi sétatéren, Nem forog a dorozsmai szél 
malom, Megy a hajó, Szögedében szokása a leány
nak, Wekorle hozta törvénybe, Eltörött a hegedűm, 
Gőre-nóla, Búsan szó] a kecskeméti öreg templom 
nagy harangja, Rám se nézett, mikor én őt meg 
láttam, Volt nekem egy szép szeretőm . . stb. stb. 
Holttestét Pesten beszentelték s aztán szülővárosába, 
Szegedre vitték. Tengernyi nép kisérte utolsó ut 
jára. Szegeden szinten óriási közönség jelent meg 
a teljes városi tanácscsal, együtt a temetésen. Az 
egyik gyászbeszédet Pósa Lajos mondta. „Eltörött 
a hegedű, — igy szólt, — de megpattant húrjai a 
halhatatlanságnak zengettek. Koldusnak születtél, 
egy királyt illető tisztelettel viszik koporsódat örök 
nyugvó helyére.-

— Kiderített lopás. A nagymihályi rend 
őrség egy nagyobb lopás tettesét ügyesen nyomozta 
ki e napokban. Még f. é. február havában történt, 
hogy Sorger Irma, Strömpl Gábor szálloda tulaj 
donos sógornője bérkocsin a reggeli vonathoz ki
ment. A mint a vasúthoz érkezett észrevette, hogy 
kis kézi táskája, melyben 50 kor. készpénz és 
200 kor. értékű ékszerek voltak eltűnt. Hiába 
kerestette elveszett értéktárgyait azoknak nyoma 
eltűnt. A rendőrség ezen ügyben folytatta a nyo 
mozást a mely eredményre is vezetett. Ugyanis 
Tóth Ferenc rendőrszakaszvezető kinyomozta, hogy 
az eltűnt értékeket liobula .József jaslói illetőségű 
bérkocsis lopta el, aki a károst a vasúthoz kiszál 
litotta. A bíróság a veszélyes tolvajt letartóztatta 
és bűntársai ellen is megindította a vizsgálatot.

— A boldogult Kneipp páter érdeme 
volt az, hogy ő hívta fel legelőször az általános 
figyelmet az egészségileg oly értékes maláta ká 
véra, a melyet azután Kathreiner egy sajátszerű 
találmánya által a babkávé izével oly[ kitűnő mó
don előállított. Ebben még ma is lényegesen külön 
bözik ez az egyedül valódi „ Kneipp kávé“ minden 
egyéb hasonló gyártmánytól és ez okból Kneipp 
páter egyedül és minden időkre a Kathreiner cé

egy éjszakát a siralomházban üljenek, de meg jött 
az igazságügy ministertől a staféta, hogy a hitbeni 
vigasztól nem szabad megfosztani az elítélteket.

Az akasztófa már fel volt állítva a vérhalom 
tetején. Újat állítottak, mert régi, korhadt fa nem 
bírta volna el a Vér testvérek hatalmas term«tét.

A nép ellepte a vármegyeház udvarát. Maga 
saját szemével akarta látni, mikor a siralomházba 
kisérték a Vér testvéreket, hogy csakugyan ők 
magok, mert az a babonás hiedelem vett erőt a 
minden áron vért áhitó nép izgalmán, hogy valami 
láthatatlan kéz már is megszabadította a haramia 
testvéreket, kiket a törvényszék semmi áron nem 
akart halálra ítélni, pedig már rég megértok r.z 
akasztóiéra.

Meg volt nyugodva a nép mikor a herkulesi 
termetű emberek nehéz vasat csörtetve végig lép
kedtek a hossza folyósón és bezárult mögöttük a 
siralomház ajtaja.

Másnap reggel 9 órakor volt az akasztás. Még 
aludni se akart a nép, éjfélig hullámzott fel s alá 
az utcákon. Ejfél után mégis csak nyugalomra tért 
a hullámzó tömeg, a két elitéit pedig megtört a 
pap intelmére és buzgó imába merült.

Egyszer felemeli a buzgó imádkozás után fejét 
Vér István : Hej Tamás, mielőtt a másvilágra inén 
nénk mégis csak szeretném tudni, hogy ki árulta 
el, hogy mi Bárdnénál vagyunk ? Borzasztó gondo
lat kínoz és ez még imámat is zavarja.

— Nos, kérdi rideg egykedvűséggel Tamás.
— Hogy saját testvérünk volt az árulónk.
— Feleljen érte az Isten előtt!
Most egyszerre felugrik székéről az imába me

rült pap. Egy puska lövés hallatszik. Egy, kettő 

get ruházta fel azzal a joggal, hogy a Kathreiner- 
féle Kneipp-maláta kávéja részére az ö nevét és 
arcképét védjegyül használhassa. Ennek dacára 
mégis a közönség hátrányára egyszerűen pörkölt 
árpát vagy malátát árusítanak hamisan . Kneipp- 
kávé gyanánt. Ettől óvandó, kérjük mindég hatá
rozottan a valódi „Kathreiner-féle" Kneipp-maláta 
kávét az eredeti csomagokban, melyek a Kneipp 
páter védjegyet és a Kathreiner novet viselik.

— Kedélyes figyelmeztetés. Páriának az 
a része, amely Montmarte nevén ismeretes, tudva
levőleg dombon épült, melyre egy kis hegyi sikló 
visz fel; Ennek a hegyi siklónak állomásépületét, de 
különösen a pénztárral szomszédos helyiségeket 
éjjelenkint gyakran látogatták meg a betörök, akik 
aztán rendesen nagy rombolást okoztak a bútorok 
között. Minthogy pedig ez az eset többször meg
ismétlődött. a sikló igazgatósága következő „Figyel
meztetés"-t ragasztotta a pénztár ajtajára : Figyel
meztetés. Vau szerencsénk értesíteni a betörő ura
kat, hogy éjjelre sem pénzt, sem értéktárgyakat 
nem hagyunk az állomáson. Feleslegesnek véljük 
tehát az állomás épületébe való betörést. Tisztelet
tel kérjük ennélfogva az urakat, szíveskedjenek 
erről a céhet is értesiteui, hogy egyrészt a feles
leges károkozás, másrészt az időveszteség elkerül
hető legyen.

— A zongorázó kutya. Egy londoni 
orfeumban nemrég egy csodaállatot, egy zongorázó 
uszkárt mutogattak — mintha nem volna éppen 
elég ember is, aki zongorázik. A jeles állatot, 
amely valóságos virtuozitással muzsikált, persze 
nagy bámulattal nézte és hallgatta a nézőközönség. 
Egyszerre azonban egy karzatbeli fickó elorditotta 
magát: — Kata ! (Patkányok!) Erre a négylábú 
művész hirtelen otthagyta a zongorát és dühösen 
kezdte keresni az ellenségeit, a patkányokat. A 
közönség pedig nagyot kacagott, mert a színpadon 
a zongora — kutya nélkül is muzsikált tovább, 
mert hát persze önműködő zongora volt. Másnapra 
a zongorázó kutya letűnt a műsorról.

— Vörösmarty-Album. Kulturmissziót 
teljesít a .Pesti Napló" mikor minden esztendőben, 
díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza, a 
nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi 
és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmer- 
teti, egyúttal meg is szeretteti a művészetet. Ev- 
év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka 
diszinüvekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a 
.Pesti Napló", ez a szó legnemesebb értelmében 
független, szabadelvű és szókimondó lap és most 
Vörösmartynak, a Szózat és a Vén cigány őserejü 
költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotá
sait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és 
számos mást) foglalja díszes albumba és adja kará 
csonyra ajándékul. A Vörösmarty-Album a Zichy 
Mihály Album alakjában és nagyságában készül és 
e tartalmas diszkönyvet 20 nagy több színben 

három Felszakitják az ajtót. Rózsa Sándor lép be, 
kívül emberei zárnak el minden zeget, minden 
zugot. A haramia király kulcsot vesz elő fesztelen 
nyugalommal zárja fel a bilincseket.

— A király no vében mondom, hogy szabadok 
vagytok ! Előre! A Vér fiuk kilépnek a börtönből.

Az óra éjfél után kettőt üt. Egy perc alatt 
lovon ül az egész banda s mikorra a vármegye
háza talpra kel, Rózsa Sándor mint a förgeteg 
viszi magával a kiszabadított Vér testvéreket.

Egy negyedóra alatt talpon volt a város. Félre 
verték a harangokat. A nép az első pillanat vihará
ban azt hitte, hogy a szőregi rácok és szerbek tör
tek a városra. S mikor megtudták, hogy mi történt 
mindenki ordított, hogy utánuk De menni nem 
mert senki, mórt Rózsa Sándor neve sokkal rotto- 
gettebb volt, mint sem. hogy velő szemben talál
kozni óhajtott volna valaki.

Hiába állították fel az akasztófát és hiába 
ásták meg a halom egyik olalán a sirt, sóhajtott 
a nép.

Pedig ugyanazon idő alatt, mig Rózsa Sándor 
32 <‘d magával megszállta a megyeházát, Balázs 
Bandi helyettes vezér 5 öd magával megszállta özv. 
Vér Tamásné házát, kihúzták Samut a ágyból, be
tömték a száját s a vérhalmon felállított akasztó
fára fölakasztották.

Egy cédulára, mely a megfojtott Vér mellé
nyébe volt dugva, azt írták :

„Testvér áruló! Rózsa Sándor keze közelebb 
van az akasztófához, mint a királyé

Akasztófa halom volt az előtt, Vér halom azóta.
Brigadéros. 



nyomott miimellék'et. további 40 — 50 stövegkép 
fogjíi díszíteni E gyönyörű könyvet karácsonyi 
ajándékul megkapja a .Pesti Napló" minden állandó 
előfizetője és díjtalanul megkapja mindama uj elő
fizetője, aki egész éven át tél vagy negyedévekint 
vagy bavoukíut, de megszakítás nélkül fizet ele. a 
.Pesti Napló" ra.

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

KÖZGAZDASÁG.
* A Trieszti Általános Biztosító-Tár

saság (Assicarazioni Generáli) f. é. március hó 
18 án tartott 71 ik közgyűlésén terjesztettek be az 
1902. évi mérlegek. Az előttünk fekv jelentésből 
látjuk, hogy az 1902. december 31 én érvényben 
volt eletbiztositási tőkeösszegek 611,558.220 K 13 
tillt. tettek ki és az év folyamán bevett dijak 
27,001.880 K 96 f re rúgtak. Az életbiztosítási ősz 
tály dijtartaléka 13,024.702 K 24 f rel 160,189.849 
K 13 f re emelkedett. A tüzbiztositási ágban a dij 
bevétel 12,271,371.385 K biztosítási összeg után 
20,219.214 K 97 f volt, mibői 9,132.779 K 87 f 
viszont biztosításra fordittatott úgy, hogy a tiszta 
díjbevétel 11,086.435 K 10 f re rúgott, mely összeg 
böl 7,881.010 K 61 f mint díjtartalék minden 
tehertől menten jövő évre vitetett át; a díjtartalék 
tehát a tiszta díjbevétel 71.10" 0 át teszi ki. A jövő 
években esedékessé váló dijkötelezvények összege 
82,371.684 K 24 f. A szállítmány biztosítási ágban 
a díjbevétel kitett 4,316.155 K 18 tillt, mely a 
viszontbiztosítások levonása után 1,457.860 K 40 
f re rúgott. A betöréses lopás elleni biztosítási ág
ban a díjbevétel 363.700 K. 26 tillt tett ki. Károk
ért a társaság 1902 ben 25,473.446 K 68 tillt folyó
sított. Ehhez hozzáadva az előbbi években teljesí
tett kárfizetéseket a társaság alapítása óta károk 
fejében 742,014.072 K és 65 f-nyi igen tekintélyes 
összeget fizetett ki. Ebből a kártérítési összegből 
hazánkra 138,794.885 K 03 f esik. A nyereség 
tartalékok közül, melyek összesen 20,313.106 K 
94 f re rúgnak, különösen kiemelendők; az alap 
szabály szerinti nyereségtartalék, mely 5,25O.OÖO 
K tesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozására 
alakított tartalék, mely a 3,729.624 K 17 f külön 
tartalékkal együtt 14,010.830 K 16 f-re emelkedett, 
továbbá felemlítendő még a 160.000 K ra rugó 
kétes követelések tartaléka. Ezeken kívül fennáll 
még egy 726.138 K 39 1 t kitevő külön alap, mely
nek az a rendeltetése, hogy az életbiztosítási ősz 
tályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegy*  n 
litse. A társaság összes tartalékjai és alapjai, me
lyeit első rangú értékekben vannak elhelyezve az 
idei átulalások folytán 190,319.427 K 11 f-ről 
208.632,918 K 73 f re emelkedtek, melyek követ
kezőképen vannak elhelyezve :
1. Ingatlanok és jelzálog köv. 33,144.493 K 62 f.
2. Eletbiztositási kötvényekre

adott kölcsöuök . . . 18,600.000 w 19 .
3. Leléteményezetl érték papi

rokra adott kölcsönök . 682.782 , 13 „
4. Értékpapírok....................141,290.011 B 09 ,
5. Tárcaváltók.................... 1,035.953 . 91 „
6. A részvényesek biztosított

adóslevelei.................... 7,350.000 . — „
7. Kankoknál levő rendelke

zésre álló követelések, 
készpénz és az intézet kö 
vetélései, a hitelezők kö
veteléseinek levonásával 6.529.676 „ 79 ,

összesen 208,632.918 K 73 f.
Ezen értékekből 43 millió korona magyar 

értékekre esik.
* Első leánykihazasitasi egylet m. sz. Ezen 

intézet XL. rendes közgyűlése március 25-én a 
tagok élénk részvétele mellett tartatott meg. Az 
évi jelentésből, mely kiemeli, hogy az intézet 1902. 
kezelési év végével fenállásának negyvenedik évét 
töltötte be, kivehető, hogy az 1902. üzleti év dacára 
a nehéz kereseti viszonyoknak kedvező és kielé 
gilö volt. Ej beiratkozás volt 11 837 jutalékrész 
K 12.001,400 biztosított tőkével; a biztosítási állo
mány az év végével K 46,128.450 volt. Dij és 
mellékilletékek bevétele az elmúlt évben volt K 
2,285.864-93, tehát 119,368 12 K va! több mint az 
1901. évben Értékpapír kamat. Házbér és Taka 
rékbetét kamatok címén 372.393 10 K vagvis. 
64371 20 K val több vételeztetett be mint az elmúlt 
évben. Kiházasitási jutalék és visszafizesések cimén 
663.721'97 K utaltatott ki és 392 kedvezményezett 
között 956 julalékrészszel oszlik meg. mely között 
25 árva kedvezményezett 54,000 K összegével 
foglal helyet. A díjtartalékhoz K 1,192.324 csatol- 
tatott és ennek összege az 1902. év végével K. 
X,131.691 86 volt. Az újonnan szervezett árfolyam 
külömbözeti tartalék 50.000 K összegében nagy 

megelégedéssel fogadtatott. A fennmaradó kezelési 
felesleg K, 165.752'16 az alapszabályok érteimé 
ben alapszabálysaerü javadalmazások, nászjutalék, 
felemelési alap és külön tartalék tételeire osztandó 
fel, mely utóbbiak 894.49448 K-.ra rúgnak. A 
hivatalnoki nyugdíjalap 107.680'51 K képvisel, 
melynek a közgyűlés állal 5000 K szavaztatott meg. 
Tetemes leírások után a mérleg végösszege K 
9,323.257'91, mely végösszeg kizárólag reális érték
tételekben nyeri fedezetét. Az igazgatóság jelentése 
az előző közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a 
pénzkészletek egy részének újabban egy kitűnő 
bérház vétele által történt beruházása tárgyában 
egyhangú helyesléssel tudomásul vétetett úgyszin
tén nehány ujabbi biztosítási combinatió és tabella 
bevezetése helyeslőleg és tetszéssel fogadtatott. A 
felügyelő bizottság indítványához képest a mérleg 
és jelentés egyhangúlag jóváhagyólag tudomásul 
véteik és az igazgatóságnak a felmentvény meg
adatik. Tanay József és Fenyvesi Adolf tag indít
ványára pedig az Igazgatóságnak, az összes inté
zőknek különösen pedig Schwarz Ármin elnöknek 
és Kohn Arnold vezérigazgatónak köszönet és elis
merés szavaztatik. A közgyűlés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére kijelentetnek Hádl Ignácz és Zádor 
Alajos tag urak. A felügyelő bizottságnak volt 
tagjai, úgymint: dr. Alexander Bernát, dr. Simonyi 
Zsigmond, Héger József. Wertheimer Albert, Seifen 
sieder József és Weil J. Dávid egy év tartamára 
újból megválasztatnak. Miután még a márc. 16 án 
dr. Stamberger Ferencz kir. közjegyző jelenlétében 
megejtett és a jelentésben foglalt .D“ osztályú 
nyeremény kötvények kisorsolására utalás történt, 
melynek eredményét alább közöljük, az agg elnök 
lelk< s éltetésével a közgyűlés bezárult. 1675 Braun 
Mór ur. Budapest, 3281 Szabó Benedek ur, Bpest, 
1383 Bindfeld Márk ur, Hatvan, 4504 Bücbler 
Mór ur. Csurgó. 5625 Sziklai Sándor ur, Gyón, 
6181 Gintner Áron Salamon ur, Szczucin, 646091 
Cseley József ur, Szt. Gotthard, 3747 Papo Juda 
Gavriel ur, Sarajevo.

Felelős szerkesztő Dr. Kállai József.
Főniunkatár- Dr. Kellner Mihály.

Kia<b'hivatali inüvozető : Lándal JÓZSCÍ

Jtoschander ^termán
gőzerőre berendezett mechanikai műhely

Jtagg-JYUháltj, föuteza, Rosenwasser-féle házban

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására hozni, miszerint Nagv-Mihályban

- gőzerőre berendezett

mechanicai műhelyt 
nyitottam. — Műhelyemben mindenféle vegyi, 
érez- és rézöntő, vas- és aczél-esztergálvozó 
munkát eszközlök; készítek különféle vas, acél, 
érez és rézcsavarokat. — Előállítok különféle 
felszerelési czikkeket gőzkazánok, cséplőgépek, 
szeszfőzdék, malmok, sörgyárak, petroleumfino- 
mitók, gözfürészek stb. részére. — Készítek szi
vattyúkat és mindenféle csapokat bármily célra 
és nagyságban, továbbá egyenes és görbe ten
gelyeket cséplőgépekhez stb. Gőz, víz és lég- 
ventilatorokat stb. stb.

11. pártfogásért esdve, vagyok tisztelettel
Jtoschander Jterman.

Fogászati műterem.
Fogak- és fogsorok készítését stb. 
a legnagyobb pontossággal és lelkiismere
tességgel a legrövidebb idő alatt eszközöl

JELLINEK IGNÁCZ
budapesti fogász

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

Már csak 8 napig! “Wi

Ügyes kertész.
A kinek kertészeti munkálatokhoz ügyes 

szakértőre van szüksége, a ki udvarát Ízlése
sen parkiroztatni akarja, forduljon

LEDERER ALBERT
műkertészhez Nagy-Mihálvon, Verbócz-utcza
10. szám A nevezett gyümölcs- és rózsafák 
ültetését is elvállalja, szőnyeg kertészethez ért 
és mindenféle a kertészeti szakba vágó mun
kát elvállal. Készít friss virágokból menyasz- 
szonyi csokrokat és ízléses koszorúkat.

Használt 

kerékpárok 
vétetnek és eladatnak HAUPT H. rész

letfizetési üzlete által Nagy-Mihályon.

Minden ember
ismeri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nélkülözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női brosche Simili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Sírni i briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkővel, 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 drbol az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közvetlen 
1 írt ‘90 krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos címe 
kéretik.

Konyhakerti es vetemény- 

MAGVAK 
legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrása : 

Srügler íajos 
fűszer-, liszt- és csemege-üzlete 

NAGY-MIHÁLY.



GLÓBUS”»
Élet- és járadék biztosítási társaság
Alapiltatolt a Bécsi Bankegyesület és a Bajor Jelzálog és 

Pénzváltó Bank által.

Befizetett részvénytöke 2,000.000 korona.
Vetérképviselötiég: Budapest, Kerepesi-út 44.

Haláleseti és vegyes biztosítások a legelőnyösebb fel
tételek és olcsó dijak mellett eszközöltetnek.

Uj! Syermekbiztositás Uj!
orvosi vizsgálat nélkül halálesetre is.

Főügynökség: Haupt H. urnái Nagy Mihályban, 
a hol tiszteHségeB üzletszerzők kedvező feltételek mellett 

felvétetnek, 3—5
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a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk ? X

mérlegének főbb számadatait. Jeljes mérleggel a társaság mindenkinek, a ki e 
őzéiből hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses
lopás- és harangtörés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá : jég- 

£ biztosításokat a ..Magyar jég- és viszontbiztosító r.-t.-‘, valamint 
baleset elleni biztosításokat az ..Első o általános baleset elleni biz
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Serkovics JL £ipót 
kézmű-, női- és férfi- divatáru-üzlete 

NAGY-MIHÁLY.

Tisztelettel értesítem a m. tisztelt hölgy
közönséget, hogy nagy fáradozás és áldozat 
révén sikerült Nagy-Mihály és vidéke részére

SZÉNÁSY GYULA

SZÉNÁSY, HOFFMANN és Társa
budapesti cégek

képviseletét elnyernem, a mi által azon kelle
mes helyzetbe jutottam, hogy a legkényesebb 
Ízlésnek is képes vagyok megfelelni.

A fcntnevezett cégek árukülönlegességei 
s egyéb e szakba vágó újdonságok nálam ál
landóan megtekinthetők.

A m. t. hölgyközönség számos látogatását 
és szives pártfogását kéri

kiváló tisztelettel 
íBerkovics Jl. £ipót.

SCHICHT-SZAPPAN
V É l) J E G Y E K :

„SZARVAS14 vagy „K U L C S“

A t. építkező közönségnek, valamint a 
t. építész urak szives figyelmébe ajánljuk 
kiválóan jó minőségű

a legjobb, legkiadósabb es 
azért a legolcsóbb szappan 
Minden kártékony vegyü- 

léktöl teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden 
darab szappan a „SCHICHT" névvel és a fent látható 

védjegyek egyikével legyen ellátva. u

Húsvéti levelező-lapok remek kivitelben és óriási választékban 
kaphatók I.ANDESMAN B. könyv- és pa- 
pirkereskedésében Nagy-Mihályban.

készletünket a legjutányosabb árak mellett.

Tisztelettel

Schwartz és Számét
mész nagykereskedők

Nagy-Mihály, a „CSILLAG ‘ épületében.



Rendkívül kedvező alkalom

kínálkozik mindenkinek, ki legjobb 
varrógépet legjutányosabb árban 
venni szándékszik. —

Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönség tudomására hozni, hogy uj 
gépüzletembe történt álköltözködés folytán több száz darab általánosan ismert 

legjobb minőségű varrógépet 
kell rövid idő alatt eladnom, minek következtében tőlem addig, mig tulhalmozott 
raktáram tartani fog, saját beszerzési árán a legkitűnőbb szerkezetű varró
gépek vásárolhatók, s a nálam élvezendő potom árak daczára, minden egyes varró
gép után 5 éri teljes jótállást vállalok’.

Jelenlegi fióküzletem Nagymihályon 
a Strömpl szálló szomszédságában levő 
Brünn-fle házban van berendezve.

A nagyérdemű közönség tömeges rendelését 
és pártfogását kérve, maradtam

kiváló tisztelettel

Szabadalmazott

olcsó kútfúrás.
A legrövidebb idő alatt készítek olcsón kutakat. 
10 méter mélységűt 50 cm. bőség mellett mé
terenként 2 koronáért. — 10 métertől 15-ig 
3 korona; 15 métertől 20-ig t korona: 20 mé
tertől 25-ig 5 korona. — Ha a talaj köves vagy 
kavicsos, kettős árak. — Szükséges 1 napszámos 
és 2 embernek az ellátásáról gondoskodni. Egy 

nap alatt egy 8 méter mélységű kút kész.
Bővebb értesítés

MÁT A JÓZSEF
szabad, kútfúrónál ez. idő szerint JYtálczán, 
április 15-től Eger-Baktán (Hevesmegye).

Unghváry ’Osk 
/ /' László

A, (C/egledt’) joo hold.**- bor 
termő iidlótelepének. továbbá 

77? ''** t)fimftlcs- es ítőlőtjsk díjának 
", 1 ánnjyífke megjeleni hol 5 krajezár* 
U tói kifele neme* csemetéit, j forinttól ' 

\*. ■ lelkié sima Ys gyökeres „őlővcsszők. 
továbbá —16 - 18 forinttól lellek iáját 

;’>■« termésű rendkívül lmom újborok kap* 
,'A halok Ezenkívül mindenfele gyümölcsfa 

♦ídonu. « gleditschia esem.lek y
Rv.’.^^^Tessék árjegyzéket (borról 

kérni,

STEINDLER ETELKA
divatárusnö J(agg-JV(ihálgon.

A mélyen tisztelt hölgyközönségnek szives 
tudomására hozom, hogy raktáramat

==^= legújabb divatu

női- és gyermekkalapok- 
kai dúsan felszereltem s e téren elért tapasz
talataim következtében a legkényesebb Ízlés
nek is képes vagyok megfelelni.

Nagy készletet tartok menyasszonyi koszo
rúk és fátyolokban, úgyszintén kerti kalapokban 
és virágokban.

A n. é. hölgyközönség szives látogatását 
és tömeges rendelését kéri

kiváló tisztelettel 
Steindler Etelka 

divátárusnő.

&&&&&&

Eladó ház.
A Török-utczában levő házam, mely 

három teljes lakásból áll, szabad kézből 
azonnal eladó.

FÜRST JÁNOS, 
háztulajdonos.

—y íjT"

500 g 'amm

Nyom. Lanikbuian B. könyvnyomdájában.

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

Tiszteletteljes 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 ell

Ára csomagon fent 50 fillér.


