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SZERKESZTŐSÉG:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő:
Török-utoza. 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetleii levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Egyes szám ára lü kr.

KIADÓHIVATAL :
Hova az előtizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landeaman B. könyvnyomdája.

Államosítások.
Tagadhatatlan tény immár az. hogy a 

kormányzati ágak legjobb kézben vannak 
az állam kezében s bármily és bármennyire 
alaposnak látszó érv és aggodalom is hozas
sák fel az államkormányzat hatalmának 
gyarapítása s egy kézbe való konezentrálása 
ellen, elegendő mindenkor ellenbizonyiték 
gyanánt csak az antonomikus vármegyék 
avult közigazgatási rendszerére mutatnunk, 
hogy ferde kinövéseinek minden vonalon 
érezhető káros hatása szomorú bizonyságot 
szolgáltasson az ósdi rendszer tarthatatlan
sága mellett. Dicséretére legyen mondva az 
államkormányzatnak, megoldandó feladatai 
közt előkelő helyet is jelölt a közügyek 
államosításának, de sajnálattal kell konsta
tálnunk, hogy az azok keretébe tartozó 
kérdéseket nem a fontosságuk vagy sürgős
ségük szerint megérdemelt sorrendben vették 
tárgyalás alá s szereztek azok megoldáséinak 
érvényt törvény alakjában, — hanem úgy
szólván minden rendszer s a közérdekeknek 
alapos megfontolása nélkül előkapták azt. 
a melyet éppen valamely önző érdek ki
elégítése vagy az ez által teremtett helyzet 
megkívánt.

Legelőször belekezdtek a közigazgatás 
államosításába, melynek terjedelmes törvény
javaslata tudvalevőleg összezsugorodott két 
rövid paragrafusra. A kormányzat állaino- 
sitási törekvése a legszebb sikert még az 
egyházpolitikai törvényekben érte el. nte-

T A R C A.
N ... hez.

Haragszol édes, ram, mivel
.4 szíremet kitártam! 
Pedig ezért neheztelést 
Tét öl ed én nem vártam.

Igaz: manapság jobb, ha a 
Lelkünk elzárt', oly mostoha 
Az ember sorsa ! és míg él: 
Hisz, — nem hisz: h illan remél!

Ah, hol a béke és nyugalom 
Enyhítő szent varázsa ?
Keblemből régen távozék. 
Nincs ottan maradása.

Indulatok vad hareza dúl 
Helyettük s mondhatatlanul 
liánt égő, gyötrő szenvedély ■ . ■ 
8 a balga lény hisz és remél!!

Nos, üt az órám nekem is, —
Ugy vágyók már utána! 

elő, mert a szegényebb nép legnagyobb 
kontigensének nincsenek ménesei, gulyái 
vagy egyéb házibarmai, sőt saját nyomora 
mellett nem képes kitartani egy házőrző 
ebet sem.

Ezen érvek felhozásával azonban egy 
pillanatig se akarjuk tagadni az állategész
ségügy államosításának elodázhatatlan szük
ségességét. mert ennek közgazdasági előnyei 
egyelőre talán kiszámíthatatlanok is. — de 
egyáltalában nem tudjuk belátni azt. hogy 
a kormányzati intéző körök miért nem te
kintik fontosabb, halaszthatlanabb nemzet
gazdasági érdeknek az ember-egészségügy 
államosításának közeli megvalósulását.

Avagy az intéző köröknek kevés még 
az a numerus, mely a belügyminiszternek 
hivatalos jelentésében tudatja, hogy a múlt 
év halandósági eseteiben százharminczhárom- 
czérnéggszázhat iánkét lélek orvosi gyógy
kezelés nélkül halt el? Ezek között jieilig 
64.724 hétéven aluli gyermek volt, kiket 
legnagyobb részben az a körülmény ragadott 
ki az élők sorából, hogy a szülők nagy 
szegénysége lehetetlenné tette az orvosi 
segély és a gyógyszerek igény bevételét. 
Pedig ha az ember-egészségügy államosítva 
volna, ezen szerencsétlen gyermekek közül 
évenkint ezrek és ezrek volnának megment
hetők. kik felnőve, szorgalmas, munkás pol
gárokká. egész életükön keresztül busás 
kamatokkal szolgáltatnák vissza azt a kevés 
jótéteményt, a melyben az állami gondos

megérteni nem tudták, hogy e remek, hullámos, 
indulatos teremtés még az ördögöt is kihozta volna 
sodrából, kinek pedig, mint tudjuk, egyéb dolga 
sincs, mint a jó Isten angyalkáit roszra csábít
gatni.

Gyámja zárdába adta és szegény kis néma 
leánvnak egyéb szórakozása sem volt, mint atyja 
régi társa, egy vén bankár látogatása. Marezei ur 
igen szerette a kicsi árvát és naponta nyalánksá
gokkal és csecsebecsékkel halmozta el; a leány is 
kedvelte idős barátját és türelmetlenül várta láto
gatását.

Egy napon zokogva jelent meg a látogató 
teremben, dúlt vonásokkal, rendetlen öltönyben.

— Istenem, mi bajod, drágám? — kérdé a 
jó öreg aggódva.

De a fájdalom annyira elfogta a leánykát, 
hogy egy mozdulatra is alig volt képes, valami le
velet nyújtott oda.

A levelet maga irta volt előbb, ebben elbe
szélte. hogy kegyetlen gyámja meglátogatta és ez 
a szörnyű ember arra akarja kényszeríteni, hogy 
a zárdában maradjon és vegye fel a látyolt, ez a

Iveknek, különösen az anvakönyv vezetés 
üdvös hatásaival nem is lehetne, de nem is 
szándékunk leszámolni e ezikkiink kereté
ben. A rendőrség államosítása pedig már 
évek óta alkalmas anyagát képezi a tervez
ne téseknek.

Előmunkálataiban még a legelőrehala- 
dottabb stádiumot a közegészségügyek ál
lamosításánál találjuk, de itt is eleve reá 
kell mutatnunk ama sajnos körülményre, 
hogy a nagy fontosságú kérdés megoldása, 
részleteiben nem az óhajtott sorrendben 
történik. Mert a napokban vettük a hirt. 
hogy a földmivelésiigyi minisztériumban 
erősen folynak a tárgyalások az állategész
ségügy államosításának mielőbbi keresztül
vitele érdekében tekintve e tárgyalások 
előrehaladt állapotát, nem jóslatszeriileg. de 
bizonyossággal is mondható, hogy a köz
egészségügyek ezen ágának államosítása 
már közel áll a megv.dúsításhoz.

Azonban arról hallgat a híradás, hogy 
az ember-egészségügy államosítására vonat
kozó törekvések legalább mily alakban 
nyertek eddig kifejezést s egyáltalán közelit-e 
a megvalósulás felé.

llogy miféle magasabb kormányzati 
érdek kívánja meg azt. hogy eloldi gondos
kodjanak a lovak egészségéről, mint a 
szegény emberekéről. — erre jobb, ha nem 
is adunk feleletet.

Az állategészségügy államosítása csak 
a vagyonos néposztály érdekeit mozdítja

Eogadj öledbe csöndesen
Szép, mennyei Nirvána !

Oh, hogyha már nem erezünk. 
Ha por és hamuid leszünk, 
lla szírünk nem hisz, nem remél: 
Lelkünk kínoktól menten él.

Oltványi Gáspár.

Tériké titka.
Árva és néma volt: szüleit egy tűzvész ra

bolta el; — az alig négy éves kiesi Tériké a mint 
a körülötte lobogó lángokat látta, iszonyúan meg
rémült : megnémult.

Ez azonban épen nem gátolta fejlődését, tizen
hat éves korában mint harmatos gyümölcs. óivá 
gvat költött. Holló sötét szemekkel, a willói szűz 
arez. bíbor ajkain öntudatlan kaezér mosoly ült, 
parányi lábaira illettek volna Mussett márkinö 
csepp ezipöi, kigyó hajlékony, telt termete gyö
nyörű vonalakban árulta el rugékonyságát; és e 
gyermekes játszi teremtés kifejezesteljes arezán 
sokszor oly bájos indulatosság ezikázott, midőn 
szándékát a mimelésböl és a fecsegő szemekből



-
hódítanak szilkségkep is ívszesiteui kellene 
a gyámoltalanakat.

Szeretjük hinni, hogy < közegészségügy 
mélyreható horderejét meg fogja szívlelni a 
nagy feladatok megoldására készülő uj tör
vényhozás. mely hitünk szerint be fogja 
látni mihamarább, hogy mégis magaaztosabb 
dolog gondoskodni a szegény, elhagyatott 
nép egészségi állapotain''), életerői, mint az 
— állatokéról.

Az iskola és difteritisz.
Alig van édes hazánkban város, község, mely

ben a roncsoló toroklob, a gyermekvilág e réme, 
fel ne lépett volna. A magyar nemzet jövendő 
nagyságának reménye, a családi boldogság edenét 
képező ifjú honpolgárok soraiból kórlelhetlenül és 
feltartózhatlanul százával és ezrével szedi áldoza 
tait. Az ifjú nemzedék nap nap után fogy, a nem 
zet védereje csökken, a családok f iié a bánat gyász- 
fellege borul. A temető sirhalmai szaporodnak, sok 
igen sok szerény fejfa van ékelve a frissen hányt 
sir rögei közé, mely alatt az édes anyák boldog
sága, atyák lelki édene, büszkesége, családok meg
tört reménye, a roncsoló toroklob áldozata pihen. 
Az orvosi tudomány minden lehetőt megtesz, ti 
gyelme mindenre kiterjed, mi a járvány dulását 
megakadályozhatná, terjedését csökkenthetné, egye 
dűl az iskola, a gyermekek otthona az. mely talán 
kevéssé van méltatva, mely pedig a tanulók süni 
érintkezése folytán <i fertőzés színhelye lehet.

Azt hiszem, szolgálatot teszek a közönségnek, 
kartársaimnak, ha közlöm e becses lap hasábjain 
azokat a szabályokat, melyeket én követek, melyek 
a közegészség elengedhetetlen követelményei.

< >tt, hol ezen járvány fellépett, a szellőztetés, 
tisztaság és fertőtlenítés mellett, figyelmünk és gon
doskodásunk főtárgyát az ivóvíz képezze. Tekintve, 
hogy az ivóvíz számtalan helyen majdnem élvez
hetetlen. az egészségre káros befolyású, sok iskola 
van azon kényszerhelyzetben. hogy saját kútját 
mellőzve, távolságról szerzi be növendékei számára 
a jó ivóvizet. Minthogy a járvány mivel sem ter
jeszthető jobban, mint a közös ivóedények hasz
nálata által, nagy lelkiismeretességgel ügyeljünk, 
hogy a kút vize fertőzött legyen, a növendékek 
a tisztán tartott közös ivóedényekből ne oltsák 
szoinjnk.it, hanem minden tanuló táskájában po
harat tartson s az előadás megkezdése előtt, vala 
mint az órai szünetek közt, az iskolaszolga vagy 
a nagyobb növendékek minden tanuló poharába 
kellő mennyiségű vizet önthetnek. Lehet, hogy 

hely lévén a legbiztosabb menedéke a szegéin 
leánykáknak.

— Ezzel a remek alakkal, ezekkel a gyújtó 
szemekkel, melyektől minden szív lobot vet! — 
kiálltott föl a vén bankár, ki szerette alkalmazni 
az első császárság sima, udvarias szólamait! ez 
valóságos vétek lenne, én ellentállok!

Tériké szemeiben felcsillámlott a remény su
gara.

Marezei ur egy ideig gondolkozott.
— 1 ’gyelj reám, kicsikém. — szólt — és ne 

ijedj illeg. Beleegyezel e, hogy elvegyelek ? Gazdag 
vagyok, szeretlek, mintha édes leányom lennél és 
nem is kiváltok atyádnál egyéb lenni. Hetvenöt év 
nyomja a vállamat, nem élek örökké, megígéred, 
hogy becsületes asszony leszel és ha meghaltam, 
férjhez mehetsz hajlamod szerint. Tizenhat éves 
vagy, még úgy sem sürgős; nos, tetszik ajánlatom ?

Hogy ne tetszett volna, odaborult agg barátja 
nyakába és két hét múlva összeadták őket a zárda 
kápolnájában.

Terikére boldog korszak virradt. Az a gyer
mek. ki meg a zárda falainál egyebet nem látott, 
ki eddig csak karton ruhákat viselt, fényes palotát 
lakott, legszebb lovakkal birt Párisban és ugv 
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kartársaim ezt kivihetetlennek fogják tartani, 
pedig higyjék el, hogy a szülök saját jól felfogott 
érdekeikből kifolyólag nem ellenkeznek; sőt a 
tanítót készségesen támogatják s a gyermekek is 
őrizkednek tanulótársuk poharának használatától.

Ezen eljárás a tanítás idejét sem rövidíti, u 
mennyiben szünetekre esik, az előadás órájának 
pontos betartása helyett pedig órával hamarább 
lépjünk iskolánkba, növendékeink egészsége meg
követeli tőlünk ezen áldozatot. Az én iskolámban 
a gyermekek ezen eljárást annyira megszokták, 
hogy a tanulók vízszükséglete 10 perez alatt ki 
van elégítve.

l.ehet-e az iskolára metszőbb gúny, méltóbb 
elitéltetés, mint az iskolaporától szennyezett ivó
dézsa. melyből nehány törött nádcső, vagy egy 
megkínzott esutora meredez? Jobb esetben egy 
kanta, mellé helyezett bádogból készült félliteressel, 
mely kézről kézre, ajkról ajkra jár, melyről túlzás 
nélkül elmondható, hogy .rozsda marja nem ragyog." 
Ily rendtartás mellett, tisztelet a kivételeknek, az 
iskolák lehetnek a járvány terjesztői, a baezillusok 
dúsan tenyésztő melegágyai.

Rövid soraim folyamán én is a legfontosabb 
esetekre akarom még beeses figyelmüket felhívni. 
Kutassuk lankadatlan szorgalommal, van-e iskolánk
ban olyan gyermek, kinek hozzátartozói közül 
valaki e ragályos bajba szenved, ha igen, távo
lítsuk el öt késedelem nélkül. Azon esetben, ha 
a gyermekek családtagjai közül a járvány valakit 
elragadott, a fertőzött háztól járó növendékeket 
ültessük külön púdba, hogy a többiekkel testi 
melegükkel ne érintkezzenek, mert lehet, hogy a 
fertőzésnek ellenálló gyermekek nem birnak fogé
konysággal a járvány iránt, inig ellenben a ru
hájukon behurezolt ragály csiráinak, úgynevezett 
baezillusainak a fogékony gyermekek szervezetébe 
juttatása által sokakat a ragály, vagy halál torkába 
vihetnek. Sok esetben megtörtént, hogy az ily 
ragályozott háztól járó tanulók egészségesek ma
radtak, Iliig ellenben a. mellettük ülő ogészséges 
családok gyermekei iniicziáltattak s rövid idő alatt 
kiszenvedtek.

A ragályos bajból kiépült gyermekek is egé
szen külön pufiba ültetendők, hogy a többiekkel 
ne érintkezzenek, mert bár a felgyógyultak kór
tünetei m in oly súlyosak. a betegség szelidebb 
lefolyású, mégis könnyen a ragály továbbvivői 
lehetnek.

Ezek azon szabályok, melyek a közegészség
ügyi törvények pontos betartásán felül minden is
kolában szigorúan szem előtt tartandók.

Ezeket a tanitótól, lelkiismeretének nyugalma 
— az ifjú nemzedék élete és a haza követel.

C—r.

ruházkod ott. mint a tündérregék herezegnői: úszott 
a boldogságban a kicsike Tériké és imádta az ö 
.öregét- ki igv boldogította.

< • pedig napról napra melegebben ragaszkodott 
a kis elhagyotthoz, bizonyos atyai büszkeséggel 
élvezte neje sikereit. De eljött a perez, midőn a 
szegény néma asszonyka minden fény és gazdaság 
daezára észrevette, hogy sajnálják; a nők nem 
irigyelték, nem féltékenykedtek, csak részvéttel 
voltak testi hibája iránt! Tériké boldogsága meg
szakadt, érezte, mily keserű dolog, mindenütt vsak 
részvétet és sajnálatot kelteni.

Es a seb, mely szivét roncsolta, mindinkább 
tágult!

Marezei ur valamennyi doktort végig járía, 
valamennyi ez esetben tehetetlennek nyilvánító a 
tudományt. \ égre egv német orvoshoz utasittották, 
ki állítólag bámulatos gyógyításokat eszközöl a 
siketnémák intézeté-ben.

Másnap Tériké a nagyhírű speczialistához for
dult tanácsért.

— Kisasszony — szólt ez, miután igen lelki
ismeretesen megvizsgálta, — kigyógyitása igen 
könnyű . . .

1896. deezember 10.

Vegyes hírek
— Emelik a halárakat. Mészárosaink 

már úgy gondolkoznak, hogy elég volt a nagy- 
keblíiségből és kezdik emelni a húsárakat. Emelik 
akkor, amikor a szarvasmarha ára lejebb lejebb 
megy. — Igaznak bizonyult azon állításunk, mely 
szerint a mészárosok csak akkor redukálják a hús 
árát, ha a régen hangoztatott Ints szövetkezet esz
méjét valaki feleleveníti. Most — úgy gondolkoz
nak a mészáros urak — a szövetkezetről nem be
szél senki, tehát méltányos, ha tyyMn négy 
krajezárral felemelik a hús árát.

— A tanfelügyelő figyelmébe. Sztropkói 
levelezőnktől vesszük a következő sorokat: ,A 
sztropkói állami iskola egy oly nyomorult viskó
ban van elhelyezve, a hol a szegény gyerekek 
dideregve hallgatják végig az előadásokat. A pad 
tapasztatlan, mert mint mondják, pár évvel ezelőtt 
azért szedték le a padlásról a tapasztó*!, mert az 
épület nem birta meg azt és igy annak terhe alatt 
már összeomlott volna. — Ebből minden bővebb 
körülírás nélkül is megítélhető, hogy milyen is 
hát a sztropkói iskola. A meglehetős nagy termet 
fűtik ugyan egy ódon kályhával. de az 
áldásos meleget csak azok a gyerekek élvezik, 
a kik a kályha mellett ülnek, míg a többiek akár 
meg is fagyhatnak. — Már évek hosszú sora óta 
méreg, tik városunkban a helyet, a hova az uj 
iskolát felépíteni tervezik, de hát mert nincs senki, 
a ki e mizériák megszüntetése ózdijából ez ellen 
síkra szállana (Hát a tanfelügyelő mire való. 
Szerk. hát marad minden úgy. a hogy van. Pedig 
a dolog, mely immár tartaatatlan, megérdemelné, 
hogy a szegény iskolás gyerekek egészségi ügyével 
ki molyán foglalkozzanak azok, a kik erre leg
illetékesebbek."

— Áthelyezés. A nagymihályi m. kir. 
posta- és távirdaliivatal főnökét: A’oszun'ái/ Gyulát 
a kereskedelemügyi miniszter a sátoraljaújhelyi 
posta- és távirdaliivatalhoz főnöki minőségben át- ■ 
helyezte. Nevezett távozásával városunk társadalma 
egy igen rokonszenves taggal fogy meg. - - Meg 
jegyezzük, hogy a helybeli postahivntalhoz még 
nincs llotziiáky utódául senki kinevezve.

S.-A.-üjhely város virilisei az 
1897-iki évre, a főszolgabíró által következőleg 
állapíttattak inog: Hrg. Windisshgriitz Lajos, gróf 
Wallis l lyuláné, Lengy. l Pál, lJr. Reichard Salamon, 
Dókus József. Sebőn Sándor, Dr. Nyomárkay Ödön, 
iiótli Bernáth, Bánócy Kálmán, Ilaas Lipót, Juhász 
Jenő, Szentgyörgyi Vilmos, Magzsár Imréné, I)r. 
Ilaas Bornál, Dr. Sebőn Vilmos, Bernát Elemér 
örök. Magyar állam vasút, Hornyai Ferenezné, 
Zinner Henrik.özv. Bessenyey Gábomé. Póttagok:

Es midőn Marezei ur örömében felujjongott, 
ehhez fordult:

— Igen uram, adja férjhez mielőbb a leányát, 
és az esküvő utáni napon a kisasszony beszélni fog!

A bankár — ki elfeledő nejét az orvosnak 
bemutatni. — nagyon elsáppadt; érezte magán 
Tériké sütőt, szemrehányó, kétségbeeséssel tele 
tekintetét.

Es a rosszul rendezett házastársak e perectől 
kezdve igen szerencsétleneknek érezték magukat, 
ők. kik ily gyöngéd vonzalommal viseltettek egymás 
iránt. „Csak egy pereznyi szerelem" — gondoló 
magóban Tériké — esnem lennék többé néma; egy 
árva perez tűnő mámora és inegboszulhatnám 
magamat mindazokon, kik most sértő részvétükkel a 
porig kalóznak.

A bankár lelkén is emésztő bú rágódott, vé
gig bántotta az a gondolat, hogy oly annyira sze
retett gyermeke nyomorúságától szabadulni akarva, 
talán halálát óhajtja; keserű bánat marta. Tériké 
boldogságának ő volt az egyedüli akadálya. Végre 
is a sok töprengés, lelkifurdalás agylázt szült és az 
aggastyán irgalom nélkül el volt Ítélve.

szoinjnk.it
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Ambrózy Nándor, Dókus Ernő, Haas Fülöp, 
Csaszlószki János, Kellner Ede.

— Leégett buzar aktár. Legenye Mihályi
ban a Wirtschafter Pál gálszécsi lakos termény
kereskedő tulajdonát képezett nagy magtár kigyuladt 
és leégett egészen. Elhamvadt az az 1800 ni. in. 
búza is, ami a magtárban volt.

— Az utak fedanyagát úgy látszik vár
megyénkben vagy legalább is a nagymihályi járás 
bán nem egy megállapított rendszer szerint szokták 
elterittetni, hanem eszközük azt úgy és akkor, a 
mint épen eszükbe jut az erre hivatott egyénéknek. 
Tudomásunk szerint a fedanyagot november hó 
éltjén kell elterittetni, de hogy miért történik ez 
nálunk deczemberbrn, azt valóban nem tudjuk. 
Sőt az is megtörtént, hogy a legutóbbi nagy ha
vazás után az állami utakon a fedanyagot a nagy 
hó tetejére terítették és igy bekövetkezett az, hogy 
se kocsi, se pedig szánut nem volt, a mi igen 
nagy akadályul szolgált a közlekedésre.

— Gyilkos apa. Szabó Ferencz Sáros
patakon afeletti elkeseredésében, hogy a felesége 
is gyakrabban néz a kancsó fenekére mint kellene, 
gyermekeitől óhajtott elsőbben is megszabadulni. 
E tervét 3 hé> 2-án szándékozott végrehajtani. 
Azonban a vér láttára, tettétől megrémült, vérengző 
munkáját abbahagyta, igy csak egy másfél éves 
gyermeke lett bűnének áldozata. A gyilkos apát a 
csendőrség vette gondjaiba s bekísérték az újhelyi 
börtönbe, hol elmélkedhet iszonyú bűne felett.

— Egy kis statisztika. Magyarországon 
a kereső népesség száma 7.388,000; ezek közül 
iparos 931.000, őstermelő 4.535,(MM), napszámos 
1.259,1 MN), ismeretlen foglalkozású 9500, kereskedő 
187,2<M), bányász 49.6(M), járadékosok lol.(MM), 
katona (tényleges) 116,600, értelmiség utáni keresők 
száma 131.(XX), kik közül alkalmazásban van 
37.000 egyén.

— Esküvő. A napokban tartotta esküvőjét 
Hvozdovies István gazdatiszt Sztakcsinban Fóraiva: 
Józttef,ottani .gór. kaik, lelkész, leányával Margittal.

-r- Színészet Sztropkón. Mint minden 
évben, úgy most is felkeresték Sztropkót Thalia 
papjai, hogy hirdessék e zord vidék idegen ajkú 
közönségének édes magyar hazánk anyanyelvűn 
azon eszméket. melyekért minden jó hazafinak 
lelkesednie kell. — Bárdi Dékay István iilött 
tanyát színtársulatával e sivár pátrián és igyekszik 
kedélyessé tenni a hosszú téli estéket a szinpártoló 
közönségnek. Csakhogy nemes törekvése nem igen 
talál méltánylásra, mert a közönség megmagyaráz- 
hatlan okból nem pártolja kellő mérvben a törekvő 
színtársulatot, a mi elég sajnos.

— A Tiszába ugrott. A tokaji uj vashidról 
egy idegen, öltözetéről Ítélve az úri osztályhoz tar

Három hóval később, egy szép őszi estén, 
nyitva voltak az ablakok, a beteg lassanként kia
ludt, keze felesége hullámos dús haján pihent, ez 
ágya előtt térdelt. A fecskék rövid nyugtalan esi 
pogással ríipdöslek és a sárguló gyepen, mint a 
tarka foltok, most virítottak az utolsó őszi rózsák.

Nem hallatszott egyébb, csak a szegény néma 
zokogása és néha néha Marczel ur fáradt lélegzése, 
perezröl perezre fogyott.

— Köszönöm páratlan ragaszkodásodat es hű
ségedet, Teréz, — suttogott és nagy nehezen fel 
emelkedett — légy áldva; az aggastyán alkonyát, 
mely oly sötét és mogorva másnak, te megaranyoz
tad, paradicsomban éltem le utolsó napjaimat, ál 
dott légy érte! Bocsásd meg a bánatot, mit öntu
datlanul okoztam, egy jel, egy mozdulat és boldogan 
halok meg, p magasztos perezben könyörülj rajtam, 
ne engedj igy távoznom.

Erre a kicsi Tériké felállt és pirulva férjére 
borult:

„Menj békével barátom —szólt lágyan, belli- 
zelgően, rezgő hangon — nincs m i t m e g b o 
c sátánom!" 

tozo nő a 1 iszába ugrott. A szerencsétlent néhányszor 
fölvetette a viz s azután összecsaptak fölötte a 
hullámok. Az ismeretlen nő Rakainaz felől jövet, 
az ócska hídon haladt keresztül és visszafelé menve, 
az uj hidra tért. Mikor a közepén volt, hirtelen 
elhatározással a hullámok közzé vetette magát. 
Hulláját keresték, de nem találták. Hogy ki volt 
az ösmeretlvn öngyilkos, nem tudják.

— Suszter-tallérok ezüstből. Nem régen 
búcsúztattuk el a vörös réz 4 krajezárosokat, vagy 
jobban mondva suszter tallérokat s örültünk, hogy 
megszabadított Wekerle a zsebrontó súlyos érez 
daraboktól. A kormány a megrekedt valuta-reform 
ügyét most szeretné kiemelni abból a kátyúból, a 
melybe süppedt s a reformok közzé fölvette az öt 
forintos bankjegyek eltörlését és a suszter talléron 
koronának felújítását. A közönség „kényelmére- öt 
koronás ezüst pénzeket fog veretni. így csak el 
érjük a regi patriarchalis időket, mikor pár száz 
forintot zsákba kellett az utazásnál emelni.

— Kinevezés. A sátoraljaújhelyi kir. pénz 
ügvigazgatoság Szilen Sándor hoinonnai kir. adó
hivatali gyakornokjelöltet a varaiméi kir. adóhiva 
tálhoz díjas adóhivatali gyakornokká nevezte ki.

— Gyászjelentések. Nagyi vány i Fekete 
Kálmán és neje (’arrara < Htilia s leányuk Etelka, 
Fekete István és neje Régen Erzsébet s fijuk 
Elemér, Fekete Amália s férje boronkai Boronkav 
Béla s gyermekeik Boronkay Izabella. Rózsi és 
Zsigmond mint gyermekei, veje és unokái, maguk 
és nagyszámú rokonai nevében is szomorodott 
szívvel jelentik özv. nagyiványi Fekete Istvánnénak 
született tahvári Taliy Friderikának hosszas szén 
védés után végelgyengülés következtében életének 
*4 éves korában 1896. évi deczember hó 2-án 
reggeli 5 órakor Nagy Mihályban történt gyászos 
elhunytét. A boldogultunk hült tetemei folyó évi 
deczember hó 4 én, délután 3 órakor fognak a 
protestáns ág. ev. hitv. egyház szertartása szerint 
Boronkay Béla házából a nagymihályi városi köz
temetőben örök nyugalomra tétetni. Nagy Mihály. 
1896. deczember hó 2-án. Béke lengjen porai fölött! 
— Oyuraskó Józsefné szül. Miskovics Lujza, Bujdos 
Istvánná szül. Miskovics Mária mint gyermekei, 
(lyuraskó József és Bujdos István mint vejei, 
(Jyuraskó Béla és Jenő, Bujdos Mariska és Sándor 
mint unokái s számos rokonság nevében is szomo
rodott szívvel jelentik a felejthetetlen anya, anyós, 
illetve nagyanyjuknak Miskovics Pálné született 
Nemes Lujza asszonynak folyó hó 6 án deli 1 12 
órakor, életének 64 ik évében hosszas betegség és 
és a halotti szentségek ájtafós felvétele után történt 
gyászos elhunytét. A boldogultunk hűlt tetemei 
folyó) In) 8 án délután 3 ómkor fognak a róni. 
Iiath. egyház szertartásai szerint a nagymihályi 
sirkertben örök nyugalomra tétetni. Nagy Mihály, 
1896. deczember hó 6 án Az örök világosság fényes 
kedjék neki!

— A nagymihályi vásár. Miután a 
ragadós száj- és körömfájás nagyobb részben meg 
szűnt, a f«)lyó> lm 14 iki országos vásár megtartását 
a vármegye alispánja megeugedte oly formán, hogy 
csakis lovak és szarvasmarhák hajthatók fel azon 
községekből. a melyekben ezen járvány kevésbé 
vagv egyáltalán nem uralgott, vagy pedig már 
teljesen megszűnt és az annak idején elrendelt 
zárlat szabályszerűen feloldatott. — Tekintettel 
arra, hogy a sertésvész még mindig terjed, sertések 
felhajtása nem engedtetik meg.

— Gyilkos Hu. A különben csemb s Petróxz 
községet kedd óta egy fin által elkövetett gyilkos 
ság tartja izgatottságban. A fonóban vígan folyt a 
mulatós és e közben Porrornyik Mihály 13 éves 
fin egy késsel, tanuk jelenlétében, oldalba szúrta 
Bovngák János 14 éves fiút. Az elvetemült fin 
markolatig nyomta eziiuborája oldalába a kést 
és rajta életveszélyes sebet ejtett. A vizsgálat a 
helybeli kir. járási>iró)ság által azonnal meginditta 
tolt. A fiú életben maradásához nincs semmi remény.

— Vadásztársaság. Maiik* Elemér járás- 
biré) kezdeményezése folytán megalakult a sztropkói 
vadásztársaság, melynek úgy’ helyben, mint a 
vidéken már is szép számmal vannak tagjai.

— Lopás. Hosztovicsán Grilnberger Bernát 
házából f. hó) 1-én viradóra ismeretlen tettesek 5o 
frt készpénzt és nagyobb mennyiségű élelmiszert, 
mintegy 200 frt értékben elloptak.

— Tűz. Sztakesin községben f. hó) 4 én 
délután 3 órakor tűz keletkeaett ismeretlen okból 
s rövid idő alatt három épületet pusztított el. Csak 
a kedvező irányban fújt szélnek köszönhető, hogy 
az egész falu el nem hamvadt.

Szinház.
Azt hittük, hogy a directió talán megfeled

kezett ígéreteiről s helyén találtuk őt azokra em
lékeztetni ; de úgy látszik, nem tudja azokat be
váltani. Egyebet feltételezni merészség volna — 
az ő részéről. Csak a vezetőségben kell a hibát ke
resnünk, inért a személyzet igyekszik s tesz, a mit 
tehet. S aztán minő humbug a jutalomjátékokkal. 
Szinte hihetetlen, hogy’ ezek valódi jutalomjátékok 
legyenek, egyrészt azért, mert akkor kezdődtek, 
mikor a közönség még meg sem ismerhette a ju- 
talinazandókat, másrészt, mert több Ízlést tételezünk 
fel a jutalmazandók részéről a darabok megválo- 
gatása tekintetében. De lássuk a lefolyt hét szór
ványosan előadott darabjait :

('niitörtökiin, decz. 3-án, Herczeg Ferencz 
„Három tentür^yo ment telt ház előtt. Aliét fény
pontja ; jó> darab, kellő betanulás, acceptábilis össz- 
játék. Bt»9euyeiy leszámítva túlzásait, nagyon jó 
Pollacsek volt s méltó) partnere Havasi (Róitky); 
Török < óméi (Lizi) elemében érezte magát szere
pében ; nem tudjuk felfogni, hogy miért erőltetik 
őt temperamentumának meg nem felelő szerepekbe. 
A többiek is sikerrel segítették elő az egyöntetű 
előadást.

Szombaton, decz. 5 én, Jó»kai „Kereml a szi- 
je ment jól látogatott ház előtt. Honneur au 

malheur. A darabról magáról hallgatunk. A sze
replők hiába buzgódkodtak, semmit sem tudtak a 
darabból kihozni. Jorök t 'őrnél (Alice) nem volt 
eléggé rossz, hogy jó) legyen. Bessenyei (Palvicz) 
a neki meg nem felelő szerepben feszesen mozgott. 
Liyeti Józsika Liedenwall Edith) nagyon kedves 
volt, de nagyon ideges is. Kovács iMausmann) 
szorgalma elismerést érdemel, de szerepét félreér
tette. M ■lusmann egy burschikóz diák, s ő drámai 
alakot akart belőle faragni. A jutalmazandónak 
(Havasi) episodszerepe volt.

Vasárnap, decz. 6-án, „Blitzireizs Kóbiu ment 
zsúfolt ház előtt. Igazán tód vasárnapi előadás. A 
darab képtelenségek conglomoratuma, rosszul ösz- 
sz< tákolva. Képtelen helyzetek, képtelen alakokkal. 
S ezt a férczmíivet adja be Hevesi ur az ő „nagy 
rabecsültu közönségének, bérletben. Hát ez nem 
járja, különösen akkor nem, mikor újabb és újabb 
áldozatokat vár ettől a valóban példátlanul türelmes 
közönségtől.

Az előadásról is nehéz volna sértegetés 
nélkül bírálatot Írni. Jók voltak a moaóleányok. 
Jól is énekeltek volna, ha a kiséret scandalozus 
nem l»*tt volna. Ügeti Józsika ennivaló bicyclista 
volt, szépen előadott „Santa Lucia- dalát, a 
közönség meg is ujrázta.

Kedden, decz. 8-án, „Fgy katona története* 
ment Török törnél jutalomjátékául. Fájlaljuk, de 
ki kell jelentenünk, a darab már nem korszerű. 
A szereplők jobb ügyhöz méltó) igyekezettel játsz 
tak. Hevesi Ib iié i nagyon jó, /fowty**! (Samborán) 
kitűnő volt. Fórök Cornél erősen köhögött. IJgeti 
Józsika egyszerűen kedves, Balláné Teréz stylszerü 
apátnő volt.

Ma Csütörtökön, deczember 10-én, Sudermann 
Hermáim „Pillangó csatája" kerül színre. Erről 
legközelebb.

Várjuk az első operettet. 
Egyébként béke velünk.

* **

Pénteken, f. hó 11-én, Hegyezi Mari, a bu
dapesti nemzeti szinház bájos művésznője első 
vendégfellépteül „A kaméliás hölgy1*, szombaton 
„A lovoodi árva* és vasárnap bucsufelléptül 
Czigány* kerül színre. — Különösen felhívjuk a 
közönség figyelmét a jelzett, jól megválasztott da 
rabokra.

Pabimetlen,
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CSARNOK.
Az orvos orvosa.

Elbeszélés.

Irta Városy Gyula.
Vili.

A doktor hallgatag nézte és hallgatta végig 
a történteket, s midőn már Haver mindeme házi 
rendellenességeken túl volt, megállott előtte.

— Van-e kedved utazni ?
— Nagyon. Tizenhét krajezár ára bajuszped

rőt adtam el ma, azon épen ki lehet utazni Párisba. 
Ha spórolok még marad is belőle.

— Nem Párisba, nem is a te költségeden, 
hanem Indiába az én pénzemen.

— Indiába?! — húzódott hosszúra a patikus 
ábrázatja.— Talán Dorozsmára akartad mondani? 
Igen igen, Dorozsmára .' Látod, ott nagyon jól lehet 
fürödni, számodra kitűnő ott a víz és levegő, nekem 
pedig fáintos a buezka. Leheverednénk ott a tűre 
és sakkozgatnánk. Vasárnap táncz és zene is szokott 
lenni. Egye bár Dorozsmára invitálsz?

— Nem. nem! Indiába, Kalkutta környékére, 
a kolera posványokhoz. < Ht kell még személyes 
tanulmányokat tennem, s ezek végeztével „Kolera- 
müvem le fejezéséhez fog közelgeni.

— No. ha mi kisétálunk azokhoz a pióezás 
tavakhoz, fogadok, hogy nem kerülünk haza egy 
tagban. Ha nem üt belénk a kolera, föltranesiroz 
nak és megsütnek a vad emberek. Ha ezek irgal 
mazni találnának, egy csomó okulárés kígyó kóstolna 
a vastag husiinkba. Nem innánk több hetv« nn voleza 
sat s a kalkuttaiak valamelyik szelíd tigris hátán 
ugv szállíthatnának bennünket haza spirituszban; 
te az egyik oldalon fityegnél, én a másikon, Péter 
pedig halva kominandirozná a jószágot.

< iergely elmosolyodott.
— Te mindig a régi vagy !
— Bolond, ugy-e ?
-- Nem, hanem nem akarod az embert meg

érteni.
— Mondd hát. mitakarsz? Minek nekiül az 

az India? Miféle fekete rokonod vagy pajtásod 
kerülközött odakint ?

Elmondom, hallgass meg. Marseilleben és 
Toulonban dühöng a kolera.

— Már hetek óta Írják a lapok. Kár. hogy 
nincs ott • gy fiók patikám.

— A vész terjed : nem tudják elejét állam*. 
Valami ötven orvost agyonvertek már . . .

— Es gyógyszerészt hányat ?
— Mert nem tudják a bajt orvosolni.

Erős leves és v» s. pecsenye! Hozzá jó bor 
és költözzék ki a miazmás vidékről, biztosítom, 
hogy nem vesz el a kolerában.

— Es tudod e, miért m m tudják orvosolni 
a betegséget ?

Mert a tudománybőség hiányának tultengé- 
sében vegetálnak.

— A betegség kutforrására nézve eltérők a 
vélemények, s a ki nem ismeri a kór okát, az 
gyökeresen nem gyógyíthatja meg a bajt sem. Az 
egyik horgos baczillusokról beszél, melyeknek 
eredetéről és tovább fejlődéséről mi bizonyosat 
sem tud mondani, a másik repülő gombákról regél, 
miket a levegőből szivünk magunkba, hogy ezek 
tői penészedik meg a vér és következik be a 
halál. Mimikét tábor Indiában a kolera ingoványok 
nál tett tanulmányaira hivatkozik.

— Szép.
— En a kolerát, miként te is tudod, csal

hatatlanul gyógyítom: a sárgás folyadék titka ma 
is megvan. Mielőtt azonban a nagy világ előtt 
számot adnék működésemről s a csalhatatlan 
gyógyító módot az emberiség közhasználatára 
bocsátanám. Ázsia szivében személyesen akarok 
meggyőződni a baktériumok természetéről, azok 
munkásságáról és az emberi testre való hatásukról. 
Ezekután az orvosi világkongresszuson eddigi 
tanulmányaimról felolvasást tartok, melynek végez 
tév< I le járom az öt földrészt, gyógyítva mindenütt, 
hol kolera és láz dühöng.

— l m. hm!
En tehát azt gondoltam, hogy te elkísérsz 

engem vándorutamra ; te sok nyelvet beszélsz, élei 
mes és jószivii embi r vagy. Péterrel egyetemben 
te fogod az anyagiaknak gondjait viselni, tárezám 
fölött rendelkezel, beszerződ a szükségeseket, én 
pedig addig nyugodtan experinientálok. Mit szólasz 
hozzá ?

— Semmit.
— Tehát jösz ?
— Megy. k.

FELSO-ZEMPLE N.

— Csókolj meg, kedves barátom!
— Gyere na!
A két barát megcsókolta egymást. Ittak áldo

máspoharat is, mikoron Gergely ez egyszer feliekig 
kiürítő a magáét.

— Most majd én beszélek. — vette föl a 
szót Sanvi, - - Lássuk a föltételeket! Ki lesz addig 
a patikámban ?

— A legényed.
— Mire haza jövök, boltomban innagul sem 

marad semmiféle néven nevezendő szív, avagy 
gyomorerősitő.

— Megfizetem; — megfizetem a havi pénzét 
is. Két hónapig úgyis odaleszünk.

— Hát a szóilagyár? Ki jár üzleti dologban?
— Vezeti és jár Irén, Úgyis értelmes, ügyes 

asszony, — te mondtad.
— Az útra kell vagy 2000 pengő frt.
— Van.

(Folyt, kör.)

Felelőt szerkesztő :
GÁL VILMOS.

Kiadó-tulajdonos : 
LANDESMAN B.

Nyílt-tér.
Ezen rovat alatt közlőitekért n in vállal felelősséget n szert.) 

Tekintetes Szerkesztő ur!
Becses lapjának múlt heti számában az új

donságok között .Ellenzéki volt* czimmel egy 
olyan közlemény is jelent meg. moly szerény 
nevemmel szoros kapcsolatban állott és azért meg 
nem állhatom, hogy abból kifolyólag el ne mondjak 
egyet mást az imént megejtett községi képviselők 
választásáról. - Tehát azt hiresztelik felőlem, 
hogy ellenzéki vagyok és azért ki kellett engem 
buktatni a képviselők közül. Hát ha már nyilvá
nosan is tárgyalják pártállásomat, ki merem 
mondani, hogy csak bizonyos tekintetekben voltam 
ellenzéki. Három és fél évig részt vettem a város 
képviselőtestületi gyűlésein és igaz, hogy miután 
érdeklődtem a város ügyei iránt és ha nem voltam 
nénielv dologról kellően informálva, felvilágosítást 
k.'rtem vagy nézetem kifejtésével hozzájárultam a 
tárgyalásokhoz. Hogy sokan talán zokon vették 
felszólalásaimat, azt én észrevettem magam is. 
meg aztán oldalt is megtudtam, mert hát Nagy- 
Mihályban ez igy megy. En pedig ugy gondolva, 
hogy majd csak megszokjuk egymást, hivatásom 
nál fogva cselekedtem máskor is. E közben al 
kalmatn volt megismerkedni a részben hiába helyet 
foglaló városi képviselőkkel. — A most megejtett 
választáskor több társammal kimaradtunk, a mi 
különösen nekem hasznomra fog válni, de minden 
önhizelkedés és dicsekedés nélkül mondhatom, 
hogy a város állandó és tekintélyes lakosai közül 
többen kifejezték a választás fölötti sajnálkozásukat. 
A választásnál ellenzéki voltam, mert 30 nagy 
mihályi polgár kívánta ezt és vezetésem mellett 
uj párt szervezkedett iparos és gazdákból. De a 
harezot nem mi, hanem a másik párt kezdte, 
melynek az volt a főjelszava, hogy Kolozsvárét 
minden áron ki kell szorítani, a mi ugyan sikerült, 
de az eredménynyel még ők maguk sincsenek 
megelégedve. Azt mondták, hogy én bűnt követtem 
el a hivatalos liszta ellen, akkor minek a választás? 
Es hogy én olyan párthoz csatlakoztam, a mely
nek tagjai nem voltak méltók arra, hogy helyet 
foglaljanak a város zöld asztalánál. Ez mind csak 
roszakaratu kifogás, mert pártom emberei sokkal 
méltóbbak, mint azok, kik silány többséggel meg 
lettek választva. A mi jelszavunk és törekvésünk 
az voli és lesz, hogy független polgárok legyenek 
a város képviselői. A kik nemcsak látszólag, de | 
tényleg is szivükön viselik a város érdekeit. Meg 
lettek választva olyanok, kik közül az egyik 
készül elmenni városunkból, a másik nem tud itt 
megélni, a harmadik áthelyezteti magát, a ne
gyediket áthelyezik, az ötödik nem törődik semmi
vel stb. stb. De hát meg kellett őket választani 
részben tiszteletből, a másikat barátságból, a bar 
madikat mert jól tud hallgatni, a negyediket, hogy 
több legyen vele, az ötödiket nem lehet kihagyni. 
Es így szegény városunk ügyeinek intézésétől el 
vannak torlaszolva azok, a kik ugy saját, mint 
mások erdőkében önzetlenül dolgozhatnának egy 
jobb helyzet megteremtésén.

A város erdőkében különben sok mondani 
' alom van a múltból a jövőre is, de ezeket 
egyelőre fentartom magamnak.

Koloxwáry Ödön,
Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.

245. Mxain.
vgh. 1896.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881.óvi LX.t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti 
kir. kér. és v.iltó törvényszék 1896. évi 87180. v. azáuiu végzése 
következtében />r. Kdlner Mihály ügyvéd által képviselt 
l.tLlan.j Náthán budapesti lakos javára, Lundesrmun llemát 
sztrajnyáni lakos ellen. 600 frt a jár. erejéig 1896. évi 
szeptember hó 25-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
Út) III lefoglalt és 659 forintra beesült két szobában külön
féle bútor, ágy. ruha, fehérnemű és tlrunyó János mocsári 
lakosnál letiltott 3oo frt megítélt követelésből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a szobránczi kir. jbiróság 3006 p. 
1896. sz. végzése folytán 600 frt tőkekövetelés, ennek 1896. 
évi július hó 15. napjától járó 6% kamatai és eddig ösz- 
szusen 6o frt 43 krhan biróilag már megállapított költségek 
erejéig Sztrajnyánban alperes lakásán leendő eszközlésére 
1896. évi deczember hó 16. napjának délutáni 3 
Órája határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi EX. t. cz. 107. és 108. §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is el fognak, adatni

Kelt Szobrám zon. 1896. évi decz. hó 3. napján.
liuyatH Lajon, 

kir. bírósági végrehajtó.

266. sz.
ih»«. végr. Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a Szobránczi 
kir. járásbir •ság 1896. évi 3272 plg. számú végzése következ
tében Winkler Sia szobránczi lakos javára Mitila dyörgy és 
Máté Jánomté szül. Koletzár Anna ellen 104 frt s jár. erejéig 
1896 évi november hó 10-én foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 843 forintra becsült ágynemű, széna, 
épületfa. burgonya. Idorsb Jencsik János, Csigás Jánosnál 
Král Ján<»s lefoglalt 7«MI frt követelésből álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a szobránczi kir. jbiróság 3358 p. 
1896. sz. végzése folytán 104 frt tőkekövetelés, ennek 1896. évi 
augusztus hó 18-ik napjától járó 8% kanritai és étidig összesen 
23 frt 48 krhan biróilag már megállapított költségek erejéig 
Szobrán -z-Komoróczon alperesek lakásán leendő eszközlésére 
1896. évi deczember hó 17. napjának délutáni 3 
órája határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
tizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak 
adatni.

Kelt Szo’.iráncz 1896. évi decz. hó 5. napján.
llUf/atH I.lljllH, 

kir. bírósági végrehajtó.

4"B;n-nai
a „K o s“-hoz czimzett szállodája 

Sztáray gróf kastélya átellenében
a. g- 3T- IvX i Ix á 1 jr © n.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXIII. törvényczikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
n n n n . ül.
n . 60.

Feszt-féle ]’innai „ 1.00.
Hegyaljai szamorodni . 1.20.

. 1.50.
889-iki , ■ gyógybor . 200-

Az orron urak b. figyelmébe!

A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez 
segileg olcsóbbak.

Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 3.00.
4.00
5.00

Ménesi veres ásszá 2.50
Kitűnő ó szilvórium 1.10
Szyriniai régi 1.50

\ au szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan f r i ■ * 
csapoláau kőbányai ser, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.
Ebéá, vacsora, hldcy és meleg éte
lek a nap minden szakában étlap sze

rinti rendes árak mellett kaphatók.
Az utazó közönség szives figyelmébe ajánlom 

újonnan renovált vendégszobáimat. 
---- Ttítfaa inUilUik ea kortitxinek,


