
Nagy-Mihály, 1896. szept. 24. -i. szám.. 1. évfolyam.

FELSŐ -ZEMPLÉN
T^.ZEeS-A.ID-A.XulvÉI ZZ S T I X- -A.

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

IIEIXEIZTÖIÉO:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :
Török-utoxa 220. axám.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bórmentetlen levelek nem fogadtatnak el. 

— Nyilt-ter soronkint 20 kr. — 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre .4 írt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Egyes szám ára 10 kr.

iiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Társadalmi-válság.
Alapjában látszik megrendülni a társa

dalom. Alkotó elemei itt is, ott is. mint 
ellenfelek állanak egymással szemben, s 
mindenütt a gytilölség, az erőszak tör 
magának utat. A század, mely derengő 
hajnalával a testvériség, szabadság és egyen
lőség tereit világositá be s ideálok megvaló
sításáért folyó küzdelmet látott, most az 
alkonyán, mintegy meghökkenni látszik saját 
müvétől.

Tagadhatatlan, a mai társadalom kóros 
állapota s a fegyver, melyet n. szabadság a 
társadalom boldogitására az emberiségnek 
nyújt, igen gyakran fegyverré válik a tár
sadalmi rend ellen. Es mi tagadás benne, 
hogy a társadalom mai idegessége, mintegy 
előjelét képezi a szabadság fokozatos feladá
sának a fenyegetett társadalmi rend érde
kében és talán nem messze az idő. midőn 
a szabadság lelkes, tántorithatlan híveinek 
újra egyesülniük kell, hogy megvédelmezzék 
a szabadságot a jogfeladó társadalommal 
szemben.

Az anarchia és téveteg szoczial izmus 
legborzasztóbb győzelme lenne, ha egy év
század minden dicső müve romba dőlne a 
fanatikus bűn rémtette alatt.

És mily hiú, mily dőre számítás az. a 
szocziális bajok orvosszerét a despotiában 
keresni! Hiszen, ha a szabadság romjain 
megalakult központi hatalomnak sikerillend 
is ideig-óráig a mozgalom kitörését meg

akadályozni, ugv meglehetünk győződve, 
hogy a visszatorlás nem fog késni, hogy a 
megfékezett szenvedély izmosodva fog vissza
térni. hogy azután romba döntsön mindent, 
a mit útjában talál.

Nincs és nem is lehet részvétünk az 
anarchia undok, őrült részese iránt s a 
kérlelhetlen szigort, a megtorlást felette 
kívánatosnak kell találnunk úgy a rend, 
mint a jog és szabadság nevében is: de 
vigyáznunk kell, hogy a társadalmi rend 
védelme ne történjék a társadalmi szabadság 
rovására. Az állam, midőn a repressiv remi
szabályok teljes szigorát érezteti azokkal, 
kik a rendnek és jólétnek született ellenesei, 
kötelességet teljesit; de azért dőreség volna 
az anarchia megfékezését csupán csak tör
vényhozási intézkedésektől várni és meg
feledkezni arról a tényről, hogy a baj gyökere 
sokkal mélyebben, a társadalmi szervezet 
legrejtettebb helyein székel, mely ellen első 
sorban és tőként magának a társadalomnak 
kell reagálni.

A mai kóros állanát, mely pillanatnyi 
iszonyaival érzelmeinket és idegeinket uralja, 
jórészt kifolyása azon hézagnak és ellentét
nek, mely a szabadelvűsig institutiói és a 
társadalmi felfogás közt fekszik.

I)e vájjon a társadalom előkelő tagjai 
birnak-e mindenütt tudomással a reájuk 
háramló felelősség nagyságáról s a kivált
ságos helyzetűkből folyó kötelességek szent
ségéről? Vájjon birnak-e tudatával annak, 
hogy a vagyon, a jólét, a fényes állás csak 

ugv látszanak jogosultaknak, ha egyszers
mind az áldozatkészségnek, a kötelesség
érzetnek válnak forrásává?

A mindennapi élet szomorú tapasztalatai 
tagadó választ nyújtanak.

A modern világnézlet. mely az egoizmus 
alapkövein nyugszik, kizár minden ideális 
felfogást. Az anyagi jólét szerfölött való 
hajhászata kiöli a fogékonyságot az áldozat
készség és kötelességérzet erényei iránt. 
Mindenki a maga utján, saját érdekei után 
halad, nem törődve azzal, hogy sok esetben 
a mások nyomorán épiti föl saját boldogságát. 
A pénz kizárólagos uralma a szegények és 
gazdagok közé áthághatlnn űrt vont és 
amazokat irigvgyé, emezeket kapzsiakká 
tette.

így látjuk a társadalom alkotó szervei
nek lassú bomlását, a társadalmi élet, szük
ségképpeni hanyatlását és végre a kór ki
törését sokkal hevesebben és iszonyúbban, 
mint sem gondoltuk volna.

Ismerjük fel tehát, hogy a társadalom 
azért beteg, mert szervei rég nem teljesitik 
már a szükséges munkát és midőn az ego
izmus terhe és átka alatt megrendülni látjuk a 
szabad társadalmat, midőn egy borzasztó kór 
mételye alatt pusztulni látjuk mindazt, miért 
apáink küzdöttek és áldoztak, ébredjünk 
tehát valahára öntudatára emberi köteles
ségeinknek.

A társadalmi válság csupán csak a 
társadalmi erkölcsök reformja utján oldható) 
meg, nem pedig az erőszak, az elnyomatás

T A R C A. 
líoclern. dalok. 

Maliidhoz.

Mégis különb az égitest a — földinél!
Te holdakról álmodoztál 

Múltkor, édesem.
Eh a holdnál maradván, a 

Járását lesem.

Igaz: sűrűn el-elfogy. de
Gyorsan megtelik.

Négy hét (hisz tudod már) mi között 
Nagy különbség esik

*

Egykor és most.
Páris egykor almát adott

A legszebbik nőnek.
A gyöngéd nem igényei

Ma már egyre nőnek.

Szépeink most egészen más
l útirányban járnak.

Paristól, im nem gyümölcsöt:
— Cul de Pariid cárnak.

Aladár.

Nőkről a férfiaknak, férfiakról a nőknek. 
Irta Petykó Zoltán.

Midőn az ég és a föld hatalmas alkotója 
megteremtő szeretett apánkat Ádámot, elgondol
kozott, mint az Írás mondja, s e szép gondolat 
eredménye lön a — nő. „Nem jó az embernek 
egyedül lennie-, monda az Í r és vigasztalásul nőt 
adott neki.

A nő tehát nem egyéb, mint egy megtestesült 
isteni gondolat. Ezért illeti meg őt ama kiváló 
hely, a melyet a müveit társadalom biztosit számára.

Talán önzéssel is vádolnak igen tisztelt ol
vasóim. hogy szerény tárczám keretébe ily fényes 
képet illesztek be, de hát ezt csak a szép iránt 
érzett udvariasságból teszem, csak azért, hogy 
miután az életben úgyis ritkán nyílhat rá alkalom, 
itt ezen lapnak tárezájában akarom leróni min 
delikor kedvesen kötelező hódolatomat.

Lehet ugyan, hogy ugv járok, mint a torkos 
gyermek, ki mézet sejtve, darázsfészekbe nyúlt, 
midőn a nőkről, létünk felvillanyozóiról kezdek 
beszélni, de aggodalmamat eloszlatja azon tudat, 
hogy az udvariasság korlátái között még akkor is 
és abban az esetben is igyekezni fogok meg
maradni, a midőn a fény mellett az árnyat is be
mutatom s az udvariatlanságban nem követem 
Mahomed prófétát, ki a kedves nőinemet még a 
paradicsomból is kizárta, nagy nehezen engedve 
nekik helyet paradicsomának kietlen pitvarában.

A természetben alig találunk két egymáshoz 
annyira hasonló s egymással még is annyira el 
lenkező teremtményt, mint a nő és férti. Az egyik 
tevékeny és erős, a másik türelmes és gyönge. Es 
mégis mily szép hivatás jutott a nőnek, a gyöngének.

Byron mondja:
Nő kcl>el xz ember első táplálása. 
Nő tanít az ehő gyerinek-dxdogáxrx. 
Nő kéz törli le szemed első könyót, 
Nő remeg halálos ágyad lába mellett.

Ugyanezeket mondja el más szavakkal a mi 
Berzsenyink is, ki a nőt úgy tekintő :

Mint ösztöneinknek szenvedő lényét, 
Nyers kényeinknek játszó eszközét. 
De hát csak erre vannak-e teremtve 
Azok, kik embert szülnek és nevelnek, 
Kik életüknek gyenge bimlmit 
Dajkálva, őrzik torró keblükön. 
S vérüknek édes nedvével itatják: 
Kik szebb korunknak ékes napjain 
Rózsás kötéllel kapcsolnak magukhoz 
S lelkünket égi érzésben fiirös/tik; 
Kik ősz korunkban reszkető tejünket 
Ismét ölükbe veszik s dajkakézzel 
Vezetnek éltünk véghatárihoz 
S ölelve tesznek a halál ölébe, 
Mig ott is újra velünk egyesülnek.

Hogy azonban a költők által annyiszor és 
olv szépen megénekelt magasztos hivatást hölgyeink 
méltóan betölthessék, ahhoz nem elegendő, hogy’ 
fru fruikat olv kecsesen tudják felgöndöriteni, ahhoz 
nem elég az elbájoló táncz, a zenélés, csolnakázás, 
korcsolyázás, ahhoz sok olyan feltétel kívántatik, 
melyet a fiatal lányok régen a lomtárba dobtak 
már, régen, talán akkor, midőn a jelen soraimat 
olvasó kisasszonykák mamái voltak leányukhoz 
hasonlóan szép, serdülő, majd eladólányok.

Sajnos, de napról-napra bővíthetjük e lekin 
tétben tapasztalatainkat, hogy a divat (jaj Istenem, 
a mi pedig gyakran változik) a ferde nevelés a 
testet lelket egyaránt elszoritja fejlődésében, a 
minek természetes következménye, hogy a nő nem 
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fegyvereivel. A kötelesség teljesítése a leg
nagyobb. de egyszersmind mindenki által 
gyakorolható erény. Ez erény fogyatéka ma 
megrendíti az. emberi társadalom alapjait, de 
ha visszatérünk a jó és nemes kiapadhatatlan 
forrásához, a szabad emberi társadalom diadal
maskodni fog niegrontóin.

Tűzoltóságunk.
Tűzoltóságunk megharagudott lapunkra azért, 

mert múlt szántunkban hű tudósítást közöltünk az 
alsó- és selyemntezákban pusztított tüzeseteknél 
teljesített közreműködésüktől.

Pedig a mikor a nagy haragot és fenyegetést 
előidéző közleményt megírtuk, nem vezérelt sem 
személyes bosszú, sem pedig gyülölség. mert erre 
okunk egyáltalán nem volt, hanem vezérelt igenis 
az. hogy felszólalásunk következtében sikerül majd 
elérnünk azt a ezélt, mely szerint a tarthatatlan 
állapot megszüntetése bekövetkezik.

Nem ezélunk ezúttal tulajdonképen a köz 
lemény tartalmával foglalkozni, hanem csak abból 
kifolvólag röviden konstatálni és bebizonyítani 
óhajtjuk azt. hogy bizony a helybeli tűzoltóság 
igv. a jelen állapotában, továbbra iont nem tartható 
nemcsak a tagokban rejlő nagyfokú indolenezia és 
egyéb bajok miatt, hanem azért sem. és pedig 
ez a főbaj — mert maga a szervi zés nagyon rossz 
alapra van fektetve; már pedig köztudomású és 
elvitázhatatlan tény az. hogy ha valaminek rossz 
az alapja, bizony rossz annak minden részé is.

Hogy pedig a mi tűzoltó-testületünk és a 
tagoknak a tűzesetek alkalmával teljesítendő műkő 
dése, nemesak hogy meg nem üti a mértéket, de 
azt meg sem közelíti, ha elfogulatlanul akarnak 
maguk a tűzoltók Ítélni, hí* kell látniok. Es ha 
figyelembe veszik azt. hogy például ha egv orvos 
keserű labdacsát a betegnek, a ki meg akar 
gyógyulni, vagy ha esak remélni véli a meggye 
gyulást, duzzogás nélkül kell lenyelnie. ugv be 
kell látniok tűzoltóinknak azt is. hogy bizony nekik 
sem volt és nincs is okuk a duzzogásra. mert mi 
sem akartunk egyebet annál, minthogy hibáikra, 
mulasztásaikra, gyakorlatlanságaikra és végre a 
tüzeseteknél nem tűzoltókhoz méltó) viselkedésükre, 
hírlapírói tisztünknél fogva, a közügy érdekében, 
jiyyelnieztfssiik minden kuillyefés nélkül ts hozzá 
tehetjük kímélet nélkül is. •— Tettük azért, hogv ugv 
a tűzoltóságra. mint pedig a városra egyaránt 
szégyent hozó állapot megszüntetését elősegítsük.

leend képes feladatát sem a szellemi, sem a phisikai 
világban híven betölteni.

A spártai nevelés ma jobbára gúny tárgy a. 
Pedig e m-velési rendszer legnagyobb része bir 
és z sze rü segge 1.

Spártában a lcánygyerimk kúpját ragadt 
kezébe, hadijátékkal foglalkozott. N. ni azért. hogy 
majdan harezba rohanjon, hanem azért, hogv egy 
koron oly gy ermekeknek adjon éh tct. kik képock 
lesznek a harcz viszontagságait elviselni.

S a mint a lánykák ierjhez mentek, egészmi 
visszavonultak s kizárólag családjuknak éllek. Es 
tiiirílglion nem e akkor volt a legnagyobb, b g 
virágzóbb es leghatalmasabb, mikor leánvai így 
fogták tél hivatásuk hortlerejét ?

Divatjuk is észszerűbb veit, mint a mai. 
Kényelmes bőruhákat hordtak, mely nagvban elő 
segité- az alak arányos fejlődését, s inelvek hatni 
masabban emelték ki mégis a termet bájait Xem 
üsmertek a mostani pánezélo. préselő ruhákat, 
melyek a kiapadta vonszolják viselőiket. Kénvsze 
ritett karcsúság nem osztó két részre a szép al'ako..

S hogy e viselet nagvon szép lehetett, bi 
zonjságom a festészet és szobrászat. nie|\. knok 
remekei ma is görögdivat szerint öltöztetvé-k föl.

Legalább szobrot még sohasem láttáin váll 
fűzőbe szorítva s mcsszeálló ruhába bujtatva.

1bizonyságom hölgyeink kedvencz r< gg< i 
öltözete, a priniczcsso szabású pongyolka. melyben 
ők olv igézttk s mely egészen a görögdivat utánzata.

De tekintsünk «l a divat külső szeszélyeitől, 
nézzük a nő szellemi világát.

Mi a nő?
E kérdésre ez ideig hihetőleg a jeles humorista

Saphir felelt meg legtalálóbban, midőn azt mondá, 
hogy a ..mi nem egy éb. mint az élet szinméze. 
ezukorborsó az ittlét hüvelyében, zsirszemek az élet 
hig levt són. esukaináj a földi nagy böjtben, karó 
csniivfa az •■min riség gy< rím kei nagy sokadalmá 
bán és csoilateljes csavarrugó) a nagv világgépben“.

A m»i m-ninek tőekc a szemérem. Sokan ugy an 
azt tartják, hogy ma jobbára mesterség inkább, 
mint természet.

Ezenkívül négy >arkala tos fénvoldaluk van. 
melylyel teljesen leié-yvérzik a fé-rlihadat. Ezt k a 
szépség, a k» llein. mély érzelem s a jó ízlés.

A szépség ugv viszonylik a kellőmhez, mint 
kulcs a tolvajkulcshoz. Mig amaz egy szivet, emez 
mi nden szivet megnyit.

Ezen szép tulajdonságaikból eretlnek. mint 
bő forrásokból egyéb erény < ik is. mint a könyörii- 
let. vigasz, kedély esség, a szeretet minden neme 
s a tűrelim >ség.

A nők erényük érzetében — mondja \\ éber a 
Demokritos hallhatatlan szerzője - hősök védelmé 
ben gyermekek ; bosszuállásában fúriák.

Egy általában a középfokozatot a férfiaknak 
hagyják, s ok a szélsőségekben oxczellálnak. vagy 
angyalok ok. vagy különféle szenvedélyek ijesztő 
daemonai. A középtermészetiiek a legritkábbak 
közöttük.

A In ' <’<|. a társalgás minden fortt’lyábnn s 
fogasaiban otthon vannak s e tekintetben min 
d' nikojükben eg\ . gy fiskálistalenttiin rejtőzködik. 
Ha azonban •■ fegyverük cserbenhagyja, a hatal 
masabb eszközhöz avulnak s ez a könv. A 
lm kaczag. ha lehet; de sir. a mikor csak akar.

Egy eszes nő a legkönynyebb szerrel képes

V agy talán azt hiszik a tűzoltók, hogy ők 
képesek megfelelni a jelen állapotban tűzoltói 
feladatuknak, vagy hogy anyuéira ki vannak képezve 
a tűzoltás körül szükségeltető teendők ismeretében, 
hogy semmi kívánni valót nem hagynak fenn? 
Feltételezzük, hogy ezt m m állítják maguk sem.

Hiszen egész éven át nem tartanak egyetlen 
egy gyakorlatot sem, nincs köztük egy sem. a ki 
teljes szakszeriiséyyel ki lenne képezve, nincs köztük 
rend és fegyelem. nem engednek maguknak pa 
rancsoltatni, mert azt hiszik, hogy több hadvezér 
kell, mint közkatona és hogy szégyen közkatonának 
lenni; végre, holtunkkal, nincs felsőbb jóváhagyás
sal ellátott alap- és rendszabályzata sem.

Mindezen kellékek bírása nélkül pedig tes
tület fent nem állhat, vagy ha pedig mégis fennáll, 
az hivatását kellően be nem töltheti.

l’jra kell tehát szervezni egészséges alapon 
a testületet; hozasson le a város Budapestről né
hány hétre — mint ez máshol is van egy kép 
zett tűzoltóit. aki itt tanfolyamot nyisson és képezze 
ki a tűzoltókat, alkosson alap és rendszabályt, 
vegve fel a testületbe a tagokat eskü letétele 
mellett és pénzbírsággal sújtsa a tűzvésznél meg 
nem jelenőket, az ott megjelentek közül pedig 
azokat, kik kifogás alá eső magaviseletét tanúsítanak.

Es ha majd a tűzoltó testület igy lesz szer 
vezve é> ha a tagok a szó nemes értelmében 
igyekszenek megfelelni tűzoltói kötelmeiknek, di 
csérét és elismerés lesz a jutalmuk.

Addig pedig, mig ez meg nem valósulhat, 
ne igyekezzenek betörni azoknak a fejeit, a kik 
az igazat megmondják.

Az abarai templomszentelés.
Magasztos ünnepély folyt le f. lm 2<’án 

Abarán. Ekkor szenteltetett fel az átalakított és 
uj orgonával ellátott ev. ref’. templom és adatott 
át a közhasználatnak

A temploinfcl'Z-ntvlés alkalmára a közeli 
és távolabbi falvakból igen sokan gyűltek össze 
és valóban szép képet nyújtott az ünneplő ruhába 
öltözött sokaság, különösen amint példás rendben 
gyülekezeti a templom előtti téren és várta a fel- 
szentelé-si ünnepély kezdetét.

Az ünnepély pontban délelőtt 1” érakor 
vette kezd-iét. a mikor is a harangok zúgása 
közben a papiakról a templomhoz vonultak a papok, 
élükön t i yarmathy Sámuel egyházmegyei főjegyző. 
espcres-he|vette»c|. A templomhoz érve. az 
esperes-helyettes rövid beszéd kíséretében meg 
nyitotta a templom ajtaját és bevonult a szorongó 

közönség egy része, mig a másik rész, miután a 
templomba be nem fért, kint maradt. A bevonulás 
után a gyülekezet orgonakiséret mellett énekelte 
.lm bejöttünk nagy örömmel-, „Szent Isten noha 
néked- kezdetű éneket és a 233. dicséret 1., 3-ik 
versét.

Ezután (íyarniathy Sámuel esperes lépett a 
szószékre s elmondta a felavató imát, mely valóban 
remek volt s teljesen meghatotta a jelen voltakat.

Ima után az abarai énekkar táblán István 
ottani ev. ref. tanító vezetési* mellett elénekelte az 
„Isten ajálunk neked- kezdetű éneket, mely után 
Péter Mihály kisazari lelkész mondta el gyönyörű 
és magvas alkalmi szónoklatát. A szónoklat be
fejezése után az énekkar, teljes szabatossággal 
énekelte el a „Vár a megtérített asztal “ kezdetű 
éneket. Ennek elhangzása után az l’r asztalához 
lépett lleizer Endre hardicsai lelkész, a kenyeret 
és bort megszentelte s az úrvacsorát A7ss Tamás. 
Péter Mihály és Koznia Gedeon lelkészek segéd- 
kezese mellett kiosztotta, l'rvacsora osztás alatt 
gyülekezeti és karéneklés volt.

Istentisztel-t után öo terítékü bankét követke
zett. melyen felköszöntőkben nem volt hiány. A fel
szentelést iinm pély alkalmával az egy begy ült hívek 
a templom ezéljaira 172 irtot adakoztak.

Érdekesnek tartjuk ez alkalommal a templom 
eredetét és az átalakítás eszméjének megvalósítását 
röviden a következőkben ismertetni.

A templom körülbelül <>—7<X» éves és cseh 
építmény. A torony 17*.H»-ban épült, tehát 1<H> 
<-ves. Ilogv hazánk ezer éves fennálását Abara 
közönsége is méltóképen megünnepelhesse, a kiváló 
tehetséggel rendelkező és még csak egy év óta 
Abarán működő ev. ref. tanító, Fábián István 
kezdeményezésére elhatároztatott, hogy a templomot 
teljesen újjá alakítják. E végből az 1872. évi 
tűzvész óta csonkán álló) toronyfalra díszes sisakot 
húz ittak, a templomot kívül lei meszeltél ték. belül 
pedig kifestették; a templomházat vaspléhvel be- 
fedetté-k. Ezen építés és átalakítás költsége 21’011 
frtra rúg. Ezenkívül 124” fiiért egy uj orgonát 

1” szóló 4 mellék változatú» állítottak be.
A mikor Fábián tanító Abarára került, minden 

lehetőt elkövetett arra nézve, hogy a templomnak 
leirt átalakítása megvalósíttassák s midőn erre az 
ottani lelkészt, llorkay Bertalant megnyerte, nem 
állott meg előbbi — t. i. csak a templom átala
kítás czéljánál, hanem orgonát is akart besze
rezni. Csakhogy ez nem ment oly könnyen, mint 
amaz. Ejet napot egygyé tett, hogy nemes tervét, 
a hívek nagyobb megerőltetése nélkül vigye 
keresztül. Házról házra járva, gyűjtött az orgona 
költségének javára a községben 35” irtot, más 
községekben 22 filot, Amerikából esdö szózatára 
jótt eddiy /.*>” frt. Ezen költségek megszerzésében 
a tanítónak fáradhatlanu! segédkezett llorkay 
Bertalan lelkész és Tanúik János iskolagondnok.

A teinplomépitéshez ez év május hó 1-én 
lógtak hozzá és bevégeztetett július hó 4 én. Vál- 

meghódítani a legvadabb, legbarbárabb férfiút is, s 
szelíd bárányt csinál a legszilajabb leventéből is.

Két főszeiivedély jellemzi őket legjobban.
A szerelem és hiúság.
Az első a természet szüksége, melyet közösen 

érzünk velők. Ehhez jár.J még náluk a nagyobb 
szükséglet szerettetni, mulattatni, bámultatni. iri 
gyeltetni. vetély társnőjét ellioinályositni, stb. stb.

Hiuságuk elkíséri őket a sírig. Különösen 
sokat adnak a ezimekre. „A nők. kik válságos 
pillanatokban gyakran jobban s gyorsabban felta
lálják magukat, niint a férfiak- — mondja Aszalai 

„ha férjeik kissé emelkednek társadalmi állásaik 
bán. ok legelőbb vesztik el az egyensúlyt s 
rátartásukkal nem ritkán nevetségesekké válnak.u

A legjobb nő, kiről legkevesebbet beszél a 
világ, s legboldogabb, ki épen semmit nem ad 
reá, hogy háta illegett mint indul illeg a trics tracs.

A nő olyan, mint az ég harmatja, lia e 
liarmatcsepp rózsa kebelébe esik, gyémántként fog 
ott ragyogni, de ha porba hull — sár lesz belőle.

Aehillessarkuk a hűség és az erény. — 
líorhefaucult mondja, hogy azon nő, kinek csak 
egy imádója van. nem hiszi magát kaczérnak, a 
kinek pedig több is van. az meg nem tartja magát 
többnek, mint csak kaczérnak.

Már most mindezek után azt kérdik önkény 
telenül is mélyen tisztelt hölgyeim, hogy hát 
voltaképen milyen legyen a nő?

Részemről m in kívánok többet, csak egyet: 
legyen a nő no. a legigazabb értelemből.

Minden mivel egy menyország született. E 
menyország a nőiesség.

Legyen a nő a legegyszerűbb lény, csak 



1896. szeptember 24. FELSO-ZEMPLÉN. 3
lalkozók voltak &<t«niraW Ferenez, zlórasi'ta Mihály 
szabadkai építészek, kik munkájukat páratlan becsü
letességgel. hibátlan szakértelemmel végezték be.

Es most az abarai lakosság büszke szép tem
plomára, hol - a mikor a munkában és egyéb 
gondokban kifáradva — buzgó imákat menesztetlek 
az egek l'rához, megelégedetten és nyugodt lelki 
ismerettel távoznak családjuk körébe.

Vegyes hirek.
Főispánt vizsgálat. V ármegyénk fő

ispánja, Molnár István, f. hó 22-én városunkban 
időzött, amikor is a szokásos vizsgálatot ejtette 
meg a főszolgabírói hivatalban, hol mindent a lég 
nagyobb rendben talált.

— Az állam takarékossága. Néhány 
évvel ezelőtt az akkori vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a nagymihályi állami elemi népiskola 
igazgatóját felmentette az osztályvezetéstől, figye
lembe véve azt. hogy egy ilyen népes iskola ve
zetése mellett, lehetetlen az igazgatónak osztályt 
is vezetni. Mosí azonban fordítottak egyet a dol
gon, még pociig olyképen, hogy figyelmen kívül 
hagyják azt a körülményt, miszerint évről évre 
szaporodik a növ ndékek száma és igy ezzel 
szaporodik a teendő is, — az igazgatót ismét 
osztály vezetéssel óhajtják megterhelni, a mi pedig 
nem helyes, mert e nélkül is elég gondot, dolgot 
ad az intézet vezetése.

— Nagy tűz. Folyó hó 21-én este 10 óra 
után nagy tűzvész pusztított ismét városunkban, 
elhamvasztva teljesen hat házat és megrongálva 
5-C» lakóházat és vagy tiz mellék épületet. — A 
tiiz Unition István építő házánál keletkezett és az 
orkánszerüleg dühöngött szélvészben villámgyorsan 
terjedt az tova, rettegésbe ejtve az egész várost. 
A Jb//</r>x-féle házról a tiiz átcsapott a Miskor itn 
és dr. /‘oyóay tV’le házakra, erről meg a Gottlirb 
Mór sarokházára és igy egymás mellett négy ház 
hamvadt el. Ezen az oldalon még tovább is terjedt 
volna a tiiz, ha idejekorán nem sikerül Jloncsinszky 

. és BaotNMAy-llázak m< lléképületeit lebontani. A 
tiiz azonban nem elégedett meg e rombolással, 
hanem a széles főutezán átcsapott a másik oldalra 
és ott szintén teljesen elhamvasztotta a Neununt 
Dávid és ShtdLr Mihály-féle házakat, minek követ 

£ keztében a szomszédos házak tetejét, hogy a leégés
. tői megmentsék és illetve, hogy a tiiz tovább 
I terjedését megakadályozzák, lebontották. Így aztán 

hajnali 3 óra tájban teljesen lokalizálva volt a

S gyöngédsége által tűnjék ki. Asztalaikon ne csak 
diszkötésii s talán még ál sem lapozott könyvek, 
albumok — és a mi mostanában elmaradhatatlan
— divatlapok, hanem varrókosár, kötés és más 
kézimunka is láthatók legyenek. Kertjükben pedig 
a virággroupok mellett ott legyenek a hasznos 
veteményes ágyak is.

Ne vegyék rossz néven, ha painlagairól vagy 
zongoráik mellől az éléstarba vagy épen a kony 
bába kell kimenniök.

Arcznk.it ne az ábrándosság árnyalja; legven 
a tűk re a b i z a I o ni és szeretet forrásának.

Legyen ilyen a nő.
Mert ugy e tisztelt olvasóim, mi a szeretet 

bizalom nélkül? I’gyebár nem egyéb, mint a 
puszta frázis, mint a kietlen tengeren a hullámok 
kai küzdő csónakosok hiábavaló munkája.

De ha olyan lesz a nő. mint fentebb is emlitéin. 
ismét körüllengi őket ama régi dicsfénye a hódolat 
és tiszteletnek, mely ma mindinkább lazulni kezd.

Avagy ki ne tapasztalná, hogy épen a müveit 
világ itjai minő nyegleséget tanúsítanak nők körüli 
maguk viseletében ?

Kégente ez egészen másként volt
Apáink gálánt emberek voltak a nőkkel 

szemben, legalább gálántabbak. mint mi. az unokák.
A legelső gálá nt ember nem o Ádáin apánk 

volt, ki egy harapás almáért, illetőleg a felesége 
kedvéért lemondott a paradicsomi semmittevés 
boldogságáról. I’gyan melyik férj lenne ma ilyen 
udvarias? Melyik enne meg csak egy quarglit is. 
ha tudná, hogy nem a paradicsomból, csak a 
kaszinóból vagy a klubból golyóznák ki érte ?

(Vége köv., 

tiiz. A tiiz keletkezésének oka. mint rendesen, 
ezúttal szintén ismeretlen.

— Fösxelgabirói választás. A Szeren 
csen megjelenő „Tokaj-Megválj a" ez. laptársunk 
nyomán közöljük, hogy a litssrnyey főszolgabíró el
halálozása folytán megüresedett szerencsi főszolga
bírói állás már a folyó hó 2X-án választás utján 
betöltetik. Mint a nevezett lap Írja, az egyetlen 
pályázó Császár Pál. kinek m«*g\á asztása e szerint 
egészen bizonyos.

— Regálebárlet felmondáa. A nagy
mihályi regálebérlő StrÖmpel Gábor, a regálé bér 
letét a folyó évi dvezember hó végére felmondta.

— Uj reáliskola. A jövő iskolai év koz 
detérc a kormány l’ngváron uj reáliskolát állít fel.

— Átutazás. Lobkoricz liudolf herczeg 
budapesti hadtestparancsnok a nndt hét végén pár 
napig butkai birtokán időzött, hóimét városunkon 
keresztül, pénteken visszautazott a fővárosba.

A piaczról. M int pár hét óta tapasztalni 
lehet, rendőrségünk a hetipiaezok alkalmával teljes 
igyekezettel dolgozik azon, hogy a közönség érdé- ! 
keit megvédje. Igy nagyon helyesen, éber figyelem
mel kisérik a kofákat, hogy azok addig — mig 
a közönség nem szerzi be szükségleteit semmit 
ne vásárolhassanak és ha észreveszik, hogy vala 
mely kofa a tilalom daczára vásárol, azt a város- 

i házához kisérve, megbüntetik.
— Az első m'se. Tegnap reggel tartotta 

a helybeli róni, katli. anyaszentegyházbau első 
miséjét Lakit<r József premontrei felszentelt pap.

— Szabadságon. A nagvinihálvi járás szol- 
gabirája .Jeh-ntk Gyula, f. hó lő-étől kezdve négy
heti szabadságra ment.

— Halálozás. Az egyidőben városunkban 
működött Jíontádkay László nyugalmazott adótiszt 
Gálszéesen a napokban meghalt.

— Vásár. A kereskedelemügyi miniszter 
megengedte, hogy Gálszécs községben szeptember 
23 2 I r<- eső országos vásár ez évben kivételesen
október 1—2 án tartassák meg.

— BuCSU. A helybeli gör. katli. egyházban 
f. hó 20 án tartatott meg a búcsú, melyen ugv a 
helybeli, mint a vidéki ájtatoskodók nagy számmal 
jelentek meg. Az egyházi szertartások után Ihnatko 
János sz. sz. ülnök, helybeli lelkész vendégszerető 
házánál 2i> terítékű fényes ebéd volt, mely alatt 
a legk edélyesebb hangulat uralkodott.

— Tiiz. llerettőn pár nappal ezelőtt ki 
gyuladt llarlog János lakóháza és az teljesen le
égett. Bent égett az istállóban két szép tolién is. 
A tűz az istállóban kezdett égni, hol több darab 
fát találtak bepetróleumozvn, miből határozottan 
lehet arra következtetni, hogy a tűz gyújtogatás 
folytán keletkezett.

— Helyreigazítás. Lapunk múlt számában 
közölve volt, hogy Gtutzanyh Miklós vizslakutyája 
megveszett. Mint most értesülünk, nem az említett 
vizslákul va veszett meg, hanem egy idegen kutya 
és ez marta meg az embereket és kutyákat.

— A villám és a nyárfa. A Moszkva 
vidékén tett észleletek szerint — mint a „Természet 
tudományi Közlöny* Írja litHl villámcsapás érte 
fa között több mint .W fehér nyárfa Popidus 
alba'l volt. Nagyon ajánlatos e szerint, hogy a 
gazda emberek természetes villámhárítóként minél 
nagyobbszátnn fehér nyárfát ültessenek.

— Farkasok garázdálkodása felső 
Zemplénben. Nap nap mellett, fokép M. Laborez 
vidékéről adnak hirt a farkasok vérengzéseiről. 
Igy llaburán e hó 8 án egy lovat faltak föl a 
legelőn. Kalemon szintén egy lovat és egy kecskét. 
< 'sertészen több lovat veszélyesen megsebesítettek. 
Polemán egv lovat és egy csikót faltak fel. Ilorn.n 
e hó ló én éjjel báré Harkányi ökörcsordája közé
jöttek. de csakis egy n hány ökröt sebositettek 
illeg, Juhot, kecskét úgyszólván mindennap ragad 
nak el a pásztorok szemeláttára. Valóban nagy 
baj. hogy fegyvert nem szabad tartani és hogy 

legalább a kártékony vadakra nem szabad vadászati 
engedély nélkül vadászni.

— Városi gyűlés. Városunk képviselő
testülete f. évi október hó 1-én közgyűlést tart. A 
közgyűlés főbb tárgyai lesznek: az 1897. évi 
költségvetés megállnpitása, tűzoltói szabályremlrlrt 
alkotása.

— Összeégette magát. Mint utólag érte
sülünk. a Berettőn Barlog János házánál pusztított 
tűzvész alkalmával a háziasszony, hogy odaégett 
két tehenét megmenthesse, berohant az istállóba, 
Imi súlyos égési sebeket kapott testének különböző 
részein. Az összeégett asszonyt nagy nehezen 
sikerült kivonszolni az égő istállóból.

— Csekélység. Két orvost liivtak egy be
teghez. aki a kezén megsebesült. Az egyik orvos 
kijelenti, hogy két ujjat amputálni kell.

— Három ujjat kell amputálni, mond a 
másik.

— Nem. nem csak kettőt, feleli az első. A 
második azonban makacsul megmarad véleménye 
mellett, mire az első a vitát megunva, mondja:

— llát nem bánom, vágjunk le hármat. Ilyen 
csekélység fölött csak nem veszünk össze.

— Ott állunk meg, a hol akarunk ! 
K. község egyik a tanügyek iránt melegen érdek
lődő iskolalátogatója a napokban előadás közben 
az iskolában megjelenvén, megunta a hallgatást s 
egész hévvel feláll és kérdést intéz egyik alig 7 éves 
gyermekhez. Persze, Imgy a kívánt választ nem 
nyerte meg. mert mint a tanitó nyilvánító, a feladott 
kérdés magasabb osztálybeli tanulónak való; erre 
az illető iskolalátogató az eredmény feletti elége
detlenségének adván kifejezést, eltávozott. Néhány 
nappal később felkereste a másik iskolát, talán, 
hogy összehasonlítást tegyen. Felszólít a tanitó egy 
gyermeket, hogy olvasson. Midőn aztán a felszólított 
gyermek a mondat végén meg nem állott, a tanitó. 
rákiálltott. hogy „pont van ott. miért nem álsz 
meg ?“ a megijesztett gyermek helyett a jelenvolt 
iskolalátogató felelt, mondván : „Tanitó uram, tugy- 
gya miig, hogy nekünk saját ótonomiánk van. 
mink ott állunk miig, a hun akarunk 1“

CSARNOK.
Eixfrozixia,.

— Ella-sléló-., —
Irta ANOREJCZO JÓZSEF. 

r<»lytat;Í8.

Eufrozina megtört szívvel maradt magára s 
látva, hogy még atyjától sem remélhet könyöridetet, 
égi jegyeséhez fordult, kitől egy edül várt segélyt 
s megtört szivére enyhítő balzsamot. A mily boldog 
volt mostanáig, oly Imldogtalan lett ezentúl. Arczának 
rózsái hervadni 'kezdte,k s csakhamar bágyadtáig 
váltá fel le Ivüket és a vig kedély helyét szomo
rúság foglalta el. A nagy megpróbáltatás súlyos 
betegséglie ejté. Édesanyján kivid senkinek sem 
volt szabad szobájába menni. Az esküvő napja 
egyre közeledett s Theodoz — ki Eufrozina be
tegségének okát távolról sem sejté — epedve várta 
felépülését. Az orvosi tudomány azonban s az idő 
kedvezni látszottak a viszonyoknak, mert Eufrozina 
az esküvőt megelőző estén' magát jobban érezve, 
megjelent a közös étkező teremben. Nagy volt az 
öröm 1 Theodoz öröme azonban nem tartott sokáig. 
Valami gonosz előérzet olv nyugtalanná, oly le
hangolná teszi. I 'gv látja, mintha Eufrozinát valami 
benső fájdalom emésztené, mit palástolni alig képes. 
Mintegv látja ama harez.it. mely jegyesének ben
sőjében' folyik le a különféle érzelmek között, s 
melyről az időközönként előtörő s hirtelen letörölt 
könycseppek oly világos tanúságot tesznek, lm' 
azonban már távozik, hogy éji nyugalmára térjen. 
I>e mily megindulással lm.-suzik. mintha örökre 
távoznék körükből. Mily szomorúan tekint Tl.eo- 
dozra s aztán keserves zokogásra fakadva szobájába 
vonul. Prokhisz igyekszik az aggódó Ant.'.niát s 
az álmélkod.’. Theodozt vigasztalni. Hisz ez már 
úgy szokott lenni a férjhez menő leányoknál. De 
mi'lv enyhítők ezek a szavak, melyeket Prokliisz 
intéz Imzzájok, s mily jó hatással vannak az, 
aggódókra. Proklusznak csakugyan igaza van. A. 

Arcznk.it
harez.it
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gyakori könyliullatás a férjhez menő szerény 
leánykák bevett s mintegy hagyományos szokása, 
különösen az esküvő előtti napokon. I heodoz tel 
jesen megnyugszik s megelégedéssel hajtja nyuga
lomra tejét.

Künn ez alatt az elemek heves harczra kelnek 
egymás ellen. Omlik a zápor, zúg a vihar, s az 
egymást érő villámok iszonyú dörgések közt csap
nak le a földre bevilágítva pár pillanatra a szomorú 
természetet. Majd koromsetétség váltja fel a yil 
látnok által előidézett fényt, melyben a nagy min- 
denség keresztülszárnyaló vihar morajának, a ezik- 
kázó villámok dörgésének s az ég csatornáiból 
alázuhanó viz locsogásának disharmoniája rémülettel 
tölti el még az állatokat is. Proklusz házában 
csend van. Mindenki mély álomba merült, csak 
Eufrozina szobája van még kivilágítva. 1 gy látszik, 
hogy a bánat s szomorúság oly hő kísérői lettek, 
hogv még éjjel sem akarnak tőle megválni s vele 
együtt óhajtják átvirasztani az éjszakát. De még 
setn. mert iin már sötét lett szobájában s úgy 
látszik nyugodni megy.

A vihar még égj re zug. a zápor ömlik s az 
ég még mindig hullatja haragját. De mi az? 
Mintha mély sóhajok vegyülnének a vihar morajába. 
Vájjon honnan erednek? Ki merészel belevegyülni 
az elemeknek e vészes csatájába? De lassan ki
halnak a nehéz sóhajok s a zugó szél messze 
ragadja azokat......... Szűnni kezd már a vihar is.
az eső apróbb cseppekben hull alá. az oszladozni 
kezdő komor felhők mögül a ragyogó csillagok 
kíváncsian tekintenek a vihartól ostromolt bolygó 
társukra. Majd tisztára derül ki az ég s a vihar 
teljesen megszűnik. Néma csend terül Alexandria 
fölé, a lakók csendesen szunnyadnak a jótékony 
álom édes ölében. — — — — — — — —

A következő nap reggelén uj életre kél 
minden. Az üdítő eső jótékony hatását érzi minden 
élőlény. A tikkasztó hőségtől foiiyadásnak indult 
virágok vígan nyitják meg szirmaikat jókori ven 
dégeiknek a fáradhatatlan liléiteknek befogadására 
s a hegyek kéklő ormai mögül kiemelkedő nap 
üdvözlésére. Az éneklő madarak kedves danáikkal 
dicsőítik a Teremtől, ki oly széppé alkotta a nagy 
természetet. A matrózoknak s a kereskedőknek 
nagy tömege már korán reggel hullámzik Alexandria 
utczáin s ki ki saját dolga után lát.

Theodoz is felébred mély álmából, nem tud 
tovább aludni. De hogy is tudna, mikor a mai 
nap az. melyen Eufrozina az övé lesz. Felöltözik 
s lesiet* a parkba, hol a virágok kellemes illatát 
élvezve, boldogságáról kezd elméik* tini s lelke 
átszárnyal az ábrándok világába, a tündérek azon 
bájos birodalmába, hová inámoritó szerelme oly 
gyakran szokta öt magával ragadni. De mi az? 
Hirtelen felriad merengéséből s úgy tűnik tel előtte, 
mintha valahol jajveszéklést s aztán keserves sírást 
hallott volna. Figyelni kezd s ime a sirás újra 
ismétlődik. Tegnapi gonosz vlőérzete támad fel 
benne újra s a hangok irányában indul, hogv 
megtudja a valót. Kínos sejtelmeitől ösztönöztetvé. 
gyors léptekkel siet az udvar felé, hol Antónia 
fájdalmas zokogását vélte hallani s csakhamar meg
győződik a szomorú valóról, midőn meglátja a 
zokogó Antóniát, ki kétségbeesésében csak ennyit 
tud mondani: Eufrozina eltűnt. Eufrozina nincs 
többé! — s aztán ájulton roskadt a borzasztó hírtől 
lesújtott Theodoz remegő karjaiba.

Theodoz Antóniának pár szavából mindent 
megtudott. Világos lett előtte Eufrozinának esteli 
megjelenése a közös étkező teremben: továbbá 
Eufrozinának palástolhatatlan fájdalma; az idő
közönként előtörő süni könycseppek s végül meg
indulással vett búcsúja és más eddig kimagyaráz- 
hatatlannak s lényegteleneknek tartott dolgok — 
mindezeknek meg lett a magyarázata.

Eufrozina eltűnéséről senki sem tudott semmit, 
mert erről senkinek sem szólott s azonkívül nem 
is kereshették, mert semmi tudósítást sem hagyott 
hátra maga után. Mindazonáltal egy alaptalan hír 
kapott szárnyra, mely szerint Eufrozina megunva 
életét, a tenger hullámai közt keresett volna meg 
nyugvást. E csekély valószi Hűséggel bíró hír 
Antóniát súlyos betegségbe ejté. mely rövid idő 
múlva halálát okozta. Proklusz a kettős csapást 
nem tudta elviselni s megőrült.

Theodoz. bár közel volt a kétségbeesés örvé
nyéhez. mindazonáltal férfias szilárdsággal s retten 
hetetb n lelki erővel küzdött ellene s nem engedte 
magát belesodortatni. Proklusz családjának e pusz 
tiltása miatt önmagát okozta s ez véghetetlcn fáj 
dalmat és Imnatot szerzett neki. 15 hosszú évét 
töltött Proklusz házában, hol ez utóbbinak vagyonát 
kezelte, inig végre Proklusz gyógyíthatatlan ál 
lapotának kinyilvánítása után a roppant vagyon 
örökösévé lett.

Theodí znak egy régi eszméje villant fel 
ismét agyában s ennek megvalósítását csakhamar 
elhatározta. Istennek akart élni ezentúl, hogy 
bűneiért vezekelve, egykoron ő is elnyerhesse ama 
boldogságot, mely után oly sokan epednek s mely
nek e földi boldogság csak parányi részecskéje. 
Eladta tehát vagyonát s elosztva azt a szegények 
közölt, búcsút vett bánatinak tanyájától és elindult, 
hogy az élőhalottak közt munkálja örök üdvét.

Vége köv. i

Szerkesztői posta.
Don Paskál. Erős hang é* a mi fő : iskolázott. Halljuk 

máskor ín.
Psyche. Il<>m**uiia. > Noha a dolgozat formája ellen 

alapos kifogásaink vannak, a henne nyilvánul*'* sok jó gondola: 
kedvéért a közlendők közé soroztuk.

Z . . . . y. Helybeli Bevált. Hanem azért majd egy 
kissé salonképesebb gúnyát szahatunk rá a bemutatás 
alkalmára.

.Kleptománia." Tessék elhinni, hogy egy hü tudósítás 
vagy egy-egy jól megirt hir amire az ön tollának meg 
van a kellő ügyesség** - többet ér száz gyönge versnél.

Sz. I * Bánó* /.. Közölni fogjuk.
.Honi “ Budapest. Az a vezérczikk csak úgy lenni* 

hasznaihat'*, ha az eleji* olyan helyesen volna megírva, mint 
a minőnek a végének kellene lenni arra, hogy közölhessük.

Z R •'*. A. l'iliely. Legyen már szerencsénk. I dvözlet! 
Sztára. Várjuk, várjuk. <le hiába .árjuk.
B. S Varaim** Köszönjük a jó ezikket. Már kezdjük 

bel.itni. hogy csak attól varhatunk valami jót. a ki nem 
Ígért semmit.

Mikor en doktor voltam. Az egész, amit tehettünk 
érte : tisztességesen eltemettük.

Justus. Helyben. Mint szerkesztő, személyek iránt 
sem jóakaratot, sem ellenszenvet nem érzünk. Az. hogy ; 
ki? előttünk teljesen közömbös: de annál fontosabb, hogy : 
mit ? és hogyan ? Az Ígéretet köszönettel vesszük, a dicséretet 
azonban mire nem szolgáltunk rá. tisztelettel elhárítjuk 
magunkról.

Barna menyecske. .11 indult! Előre !
- th. n. < Bánócz. N*-m rossz. Ón csodálkozik. hogy 

a lapot nem kapja. Bocsánat. nekünk van okunk a csodál
kozásra és pedig a fölött, hogy elfogadja a „tiszteletpéldányt- 
annélkiil. hogy erre bármi tekintetben is iparkodott volna 
rászolgálni.

A SZÓCSŐ. Biz azt alaposan bedugaszoltuk.
Oedipus. Helyben. Levele fölött.* talányos. Minthogy 

azonban talányok fejtegetésére nincs sem időnk, sem ked
vünk. csakk arra a részletre felelhetünk, amit megértettünk 
találgatás nélkül s ez az : hogy annak a c/.ikknek félretételét 
kéri. Tessék elhinni, ezt minden lelkifurdalás nélkül csele 
kedtiik meg.

Felelős szerkesztő :
GÁL VILMOS.

Kiadó-tulajdonos : 
LANDESMAN B

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a nterk.)

Lakásváltoztatás.
Van szerencsém a n. é. hölgykö

zönség szives tudomására hoznom, misze
rint a f. hó 21-iki tűzvész következtében 

női szabó-műtermemet 
a Stadler-féle házból a föutczában lévő 
Friedman Márkusz-féle házba Friedman 
Simon ur üzlete átellenében) voltam kény
telen ideiglenesen áttenni.

Ezen újabb műtermemben leendő tá
mogatásért esd

Joneforitn Borin.

Pályázat.
A v a r a n n <> i körjegvzöségnél egv 

segédjegyzö és egy gyakornok 
azonnal felvétetik.

A feltételek levélileg állapíttatnak meg.
I ttrnMMón, 1896. szeptember hó 18-án

Fözennéry Fdf,
kiirjt'jytn.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.

GOLDSTEIN ADOLF 
épület- és diszmű-bádogos 

Főntcza NAGY-MIHÁLY. Főntcza
Elvállal mindennemű

e szakba vágó munkákat a legjutá- 
nyosabb árak mellett.

Nagy választék 

porczellán-. üveg- és zománezozott 
edényekben.

= z_> -Á. tc =
nagy választékban kaphatók.

Nagy választék
ŐSZI ÉS TÉLI

FÉRFI-RUHA
KELMÉKBEN.

saját nagy választékú valódi angol

g-y apj u szöveteiből 
a legújabb divat után és leggyorsabban 

készít:

REICH ADOLF
férfi-szabó

Nagy-Mihályon. főutcza.

iHM Nem létezik MMMMB 
többé tintaféreg a tollon ! ! !

Nem koenontjánodik az üvegben !

REFORM-™ 
minden Írással foglalkozónak 
örömére szolgál,
* cf/// irodában nem szabadna 

hiányoznia!
REFORM másolótinta 4 tiszta másolatot 
ad. a toliból vékonyan folyik és a köny

vekben el nem törlődik!
„Keform“ irótinta :

Liter ,/« */. */ V */ •/1 | 4 . « .1*: /32

fi-t 1.10, 7<>. 45, 25. Ili, 06.
„Eefcrm."' má.solótin.ta :

Liter */. */ */ L 1/ EI I 4 . M 1,; :»•*
frt L5o 90. Ho. 30, jr, |n

Kizárólagosan csakis 
LANDESMAN B. könyv- és papir- 
kereskedésében NAGY-MIHÁLYON 

kapható.
A „Iiefornr tintákból minták ingyen kaphatók.


