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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

SZEBKESZTŐSÉO:
Hova a lap aaellemi részét illtitó minden 

közlemény intézendő :

Török-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

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

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

Egyes szánt ára 10 kr.

iiadóhivatal:
Hova az előfizetőnek, hirdetési és nyílttéri 

<lfjak küldendők :

Landesman B. könyvnyomdája.

Sulyovszky István.
Határozottan tudjuk, hogy a czim olva

sásakor mindenki azt gondolja : vájjon mit 
akarunk mi Sulyovszky Istvántól, hogy 
vezérczikkhen foglalkozunk vele.

Azt is tudjuk, hogy a czikk olvasása 
után a vélemények három részre oszlanak. 
Lesznek olyanok, a kik azt fogják mondani, 
hogy nekünk igazunk van; viszont olyanok 
is lesznek — szerencsére kevesen — a kik 
úgy vélekednek, hogy még sincs igazunk: 
és végre, olyanok is találkoznak, a kik nem 
csatlakoznak sem az előbbiekhez, sem az 
utóbbiakhoz, hanem egyszerűen azt mondják, 
hogy Sulyovszky Istvánnak a jelen czikkel 
hízelegni akarunk.

Miután pedig határozottan merjük állí
tani, hogy ezen utóbbiak azon egyénekhez 
tartoznak, a kik telve vannak irigységgel 
minden iránt, a mi nem azőszájukize szerint 
készült vagy készül és mivel ezen irigysé
güket nyiltan nem merik, meg aztán nem 
is akarják hirdetni, hát — a mint épen a 
szükség kívánja — olyanokká tüntetik fel 
magukat, mint a kik Sulyovszky Istvánnak 
is jóbarátai, de a mi nézeteinknek is igazat 
adnak. Helyesebben szólva, azt az elvet kő 
vetik, hogy: „ha akarom vemhes, ha akarom 
nem vemhes." Sajnos, hogy ilyen véleményű 
emberek roppant nagy számban léteznek a 
világon és ha nem tudnák, hogy az embe
riség kilencztized része nem úgy beszél, 
mint a hogy gondolkozik, hát talán az 
ilyen és ehhez hasonló feltevések bánthat
nának minden józanul Ítélni tudó egyént es 
igy természetesen bántana minket is. Mi

T A R C A.
Sárcsepp az élet tengeréből.

Irta: Gát VUmo*.
A társadalom színe java ott volt.
A terein felső részén csillogtak a szemeket 

megvesztegető szinpompában a hölgyvilág exotikus 
virágjai, rajtok értékes gyémántok harmateseppjei 
százszorositák a beiitközö sugarakat.

Csupa fény, csupa illat, az a kirívó, ész- 
háborító érzéki parfüm, melynek a kereskedésben 
meg van ugyan a maga ylang-ylang, chipre vagy 
magnólia neve, itt azonban mégis egészen más; 
andalítóin# hódítja meg az idegeket es bűvös 
mámorba ringatva engemot, csábosabbnál csábosabb 
ködképeket varázsol szemeim elé.

Érzem, hogy csalókon}' hadshis és mégis, 
tele tüdővel szívom be, és ha tudnám is. hogy 
terjesztőjük mind megannyi „Loreley- es előttük 
a halálthozó örvény, ugyan nem törnék-e feléjük ?

Néha ijedten tekintek körül, hogy a kór 
nyezet nem fedezte-e fel törekvéseimet, nem 
olvasta e le homlokomról a bizonyosan lángbetük 
kel ott égő vágyat? . . . de nem . . . megnyugszom, 
hiszen ez a sok rendjeles, egyenruhás, arany
keresztes ur, fiatal, öreg, szinte úgy zarándokol 
feléjük : nem ismerjük fel egymást.

Mikor aztán a nagy fénytől már látnom 

azonban túltesszük magunkat az ilyeneken. 
Túltesszük pedig magunkat rajta azért is. 
mert meggyőződésünk szerint csak az igaz
ságot írjuk, mert ha b. rki működne is úgy 
és abban az irányban a közügy terén, mint | 
a hogy működik Sulyovszky István, csak 
úgy es oly mérvben emlékeznénk meg az I 
illetőről, mint a hogy’ megemlékszünk jelen
leg — alkalomszerüleg — ő róla.

Kötelességünknek ismerjük Sulyovszky 
Istv án érdemeiről megemlékezni nem csak 
azért, mert programmunkban kifejtettük, mi
szerint a nyilvánosság terén minden alkalom
mal elismerjük a valódi érdem kellő méltatásá
nak szükségességét ha valakinél ilyent tapasz
talunk, de meg kell emlékeznünk Sulyovszky- 
nak a közügy terén és városunk érdekében 
kifejtett és kifejtendő erm edetlen és sikerdus 
működéséről még azért is. mert hátha akad 
városunkban más is. a ki serkentve az ő 
önzetlen működése által, igyekezni fog a köz 
javára szintén hasznos cselekedeteket művelni.

Mert igenis Sulyo-szky Istvánnak van
nak már eddig is maradandó érdemei és mi 
hisszük, hogy ezután 1 lég több is lesz.

A sok közül lölemfirjük a mi minta 
iskolánkat, hol a kiválóan képzett igazgató 
vezetése mellett olyan komplett tantestület 
működik, a milyennel nem minden hasonló 
város dicsekedhet, mit igazol legjobban azon 
körülmény, hogy felsőbb helyen is folytonos 
megelégedett figyelemmel kísérik : ott van 
az ovoda. közkórház, a város eme díszei, 
ott van a takarékpénztár, kaszinó és más 
testületéi városunknak, melyek vagy közvet
len, vagy pedig közvetve sokat, köszönhetnek 
Sulvovszkynak. a ki fáradhatlanul és önzet- 

lehet, midőn bele tudok nézni a napba, mindig 
csak azt látom, hogy ö köztük a legfényesebb, a 
leggazdagabb, a legszebb!

Vagy annyira vagyok már. hogy fény, 
gazdagság és szépség nálam egymást kiegészítő 
vagy épen azonos fogalmak?

Nem ! . . . az ellen önérzetem támad fel. 
Hiszen hányszor irtani, hogy csak az erdő rejtett 
ibolyája: a szép, egyedül csak azt tudom szeretni, 
csak azt tudom imádni, a rózsa hiú pompájával 
csak kábít, tövisei mérgével csak sért! és ezt 
mégis szeretőm, szeretem, ba egy életen keresztül 
tartó boldogság vagy kárhozat árán is, nem 
tehetek róla.

De hiszen ibolya is volt, mikor még a falusi 
kastély szende magában nem tágitá kelyhét a 
nagy világ lelte, mikor öcsesevel oly*  érdekkel 
hallgatta előadásaimat, angyali jói szi.e, hogy 
lelkesült a történelem nagy mozzanataival és 
hányszor ült szemében a szent részvét harmat 
könnye!

Azóta csak egy év zajlott le s ime, áhitatos 
hallgatóun volna e szép Svrén ? Nem, százszor 
nem, ö megmaradt a régi, ez csak a társadalom 
ilres modorának álarcza rajt!

Mennyire emlékembe vésődtek a leány nemes 
idcalismusának gyermeteg kifakadásai. pedig akkor 
még n< m is szerettem, vagy csak mit sem tudtam 
végzetes szenvedély cinről, melyet egy évi távollet 
érlelt meg bennem, erős cserje fejlődött a szivembe 

lenül tett és igyekszik tenni mindegyiknek 
az érdekében valami hasznosat és maradandót

Nem sorolva el még számos és figye
lemreméltó tetteit, megemlékezünk
— a mi tulajdonképen késztetett jelei/cirki 
kiink megírására — ujabbi és hatalmas 
terveiről, melyek már közelednek a teljes 
megvalósít hatás stádiumába.

Keresztülvitte, hogy a város kaphatta 
kezébe a regálebérletet. melyből tekintélyes 
összegre rugó jövedelem marad meg, ke
resztülvitte. hogy a már kicsinek bizonyult 
iskola kibővittessék, kieszközölte a kereske
delmi miniszter jóakaratát és ígéretét arra 
nézve, hogy a nagyon is alkalmatlan helyen 
levő posta- és táviróhivatal egy alkalmasabb 
és a közigényeknek mindenben megfelelő 
helyre áttétessék, maholnap hozzá fognak a 
város élénkebb utczáinak újra kövezéséhez, 
csatornázásához és lámpákkal való ellátásához, 
stb. stb., és ha talán lennének olvan pesszi
misták. a kik azt hiszék, hogy ezek a nagy
szabású műveletek és átalakítások tetemes 
költségeket okoznak a városnak és igy a 
lakosságnak, akkor nagyon csalatkoznak, 
mert igazán csodálatraméltó leleményesség
gel és praktikus, reális pénzügyi művele
tekkel — melyek alig hárulnak némi meg- 
terlieitetéssel a városra — sikerült Sulyovszky- 
nak a város dolgait elintézni.

A röviden elsoroltak pedig mind olyan 
allét itások, a melyeknek létesítése nemcsak 
óriiisi haladást jelentenek városunk életében, 
de megérdemelték a vele való rövid, előleges 
foglalkozást.

Mindenesetre örülhetünk annak, hogy 
Sulyovszky Istvánt büszkén vallhatjuk a 

ültetett magból, annyira körülfonták gyökerei, hogy 
onnan azt kitépni nem lehet, ha pedig kiszárad... 
akkor száradásában szétmorzsolja szivemet.

De mit is aggódom én bolond?... mikor 
oly határozottan monda egyszer, hogy esek oly 
férfiút tud szeretni, ki önerejéből készíti a lépcsőt 
biztos alapon, hogy az élet semmi vihara se 
legyen képes onnan letaszítani, hanem az idő 
következetességével halad a magasba fel.

.Excelsior! . . .“ még eddig bárhogy is 
lihegett tüdőin, nem álltam meg meredek utamon, 
mindent lecsillapított mellemen az a kis aranvfürt, 
szálanként egv végtelen boldogság mind meg
annyi Ígérvénye! Mindig aczélozva izmaimat a 
bizalom, kimerült homlokomról letörülte a fáradt
ság verejtékét: és ha a nélkülözés sötétében 
tévedeztem, fényes emléked szövétneke legott 
megvilágító utamat feléd !

Nem felejtettem, hogy jöttél akkor is búcsúzni 
magad utánam, nem felejtettem, mily remegve 
nyugodott kis kezed kezemben, hogy szívtad félig 
nyilt ajkaddal fogadásiinat, hogy pirult arezod, 
hogy tágultak szemeid látnokilag meredve a 
távolba, midőn életem terveit, törekvéseimet, 
harczaimat feléd, érted tártam eléd, azután mily 
bizalommal tekintve szemembe, fontad karjaidat 
nyakam köré . . . lehajoltam hozzád.

Emlékezem . . . egy örökkévalóság nem 
feledteti velem c perczet, ajk'.l érintek homlokomat 
a legeszményibb sziizi csókkal, hogy rettegtem 



I
magunkénak, a kitől az elsoroltakon kívül 
még mást. igen sokat és hasznosat remélhetünk. 
Hogy mit remélünk még tőle, azt majd más 
alkalommal mondjuk el. most csak azzal 
fejezzük be czikkünket, hogy fsak addig 
is haladjon lankadatlanul a közügy terén 
oly eredménynyel, mint a milyennel eddig 
haladt és serkentsék öt további munkára 
eddig elért sikerei.

Az egészségtan három alapelvéröl.
A .Feisö-Zemplén" számára irta:

Dr. Weiizberg Z s i g m o n d.
'Folytatás és

Minekutána azonban a táplálkozás fogalma 
hoz nem csak az < vés, <le az ivás is tartozik, 
helyén van az utóbbiról is röviden megemlékezni.

E tekintetben, ellentétben az evésre nézve 
kiürített véleményünkkel, több >ulyt kívánunk 
fekttyii a minőségre, mint a mennyiségre, lovábbá 
nem tartjuk Gilöslegesnek felemlíteni, hogy az 
ivásra szánt folyadékok közül, a tiszta kuli
vagy forrásvíz, nem csak Pindár >zerint — 
de az egészségtan szabványai szerint is. a 
legjobb és legegészségesebb ital! A borra, 
bőrre és egyáltalán a szeszes italokra nézve pedig, 
élvezetük alkalmával mindég figyelembe veendő, 
hogy azok tulajdonképen nem táp- hanem élv
szerek ! Értékük tehát a szerint változik, a mint 
a tájékozatlan nagy közönség által első vagy 
második tekintetben vét*  tnek iü- iivbe. A cognac 
például mint élvszer, mérsékelten használva, zson- 
gilólag hat. mint tápszer noha határozottan nem 
az — kivált, ha derűre borúra isszuk, az emész
tésre kártékony befolyású. Általán véve: szellemi 
munkásnak kevés könnyű bor. evés közben, de 
napközben is ajánlható; t» síi munkát végzőnek 
ellenben, csak is mint élvszer megengedhető.

Hogy a tápszerre fordítandó pénzt bárminő 
élvszerre és ki\ált a közönséges pálinkára fordítsa 
valaki, a mint fordítja is a munkás: nemcsak az 
élettan, de az egészségtan elveivel ellenkezik; 
olyannyira, hogy szerinte tápszert. mint a munka 
forrását, élvszerrel hrlgett> sit> m annyit tesz, mint 
a munkaerőit »zdmb hman eyiikkentem. a szervezetet 
fokozatosan munkaképtelenné tenni! Általában 
véve: az ital az ételhez mindig úgy aránylj- k, mint 
egy a háromhoz. 1 ■ 3

Végezetül foglalkozzunk még a „czélirányos**  
foglalkozással.

Az emberi • gészség egyik f"fcltétele. de 
egyszersmind tökeiteké, a rendes foglalkozás. A 
f/ttra állapot, megzsibbasztja az izomrendszert, 
meglassítja az < mésztést. megbénítja a szellemi 
erőt, szóval kiveti az emliert természetadta rendel 
tetőséből, mely csak munkálkodás, alkotás, gyara 
pitás lehet, és ha csakis a tatig életnek hódol, 
lealacsonyítja az embert az állathoz, melynek 
saját létének fenntartása, nemcsak ösztönét, de 
egyiulüli létfeladatát is képezi. Foglalkozás nélkül 
tehát, egészséges emberi szervezet fenn nem állhat. 
A felszaporodott anyagi erőnek, kell hogy valami 
kép külsőleg is nyilatkozzék ; nyilatkozzék pedig 
testi vagy szellemi munkában, mertjmáskép csak 
hamar saját maga ellen nyilvánul és az • gyes 

ezután, hogy a csókot, mely vezércsillaggá vált 
előttem, elhomályosítják az élet és csalódások jég
felhői.

Boldog vagyok, mert megőriztem, vissza
hoztam hozzád, oly tisztán, oly szentül, mint 
adódott.

N< m látsz én eszményem ? !... hisz tekinteted 
oly hid égen siklik a tömegen végig, mintha az 
nem volna egyéb lelketlen bábok esorvtjánál. 
melyeket meghatározott mozdulatokra rángat egy 
láthatatlan intéző fonál. Hogy hajlonganak. hogy 
bukóinak. hogy suttogják ünnepi szótárjuk leg
pompásabb szavait és te csak mosolyogsz . . . 
mosolyod k*  _ynek v. szik a bohók. mm sérti őket 
a benne rejlő gunv éle. nem fáznak jegétől. De 
én érzem, látom, mindkettőt benne!... Tudóin, 
hogy hova gondolsz most, midőn szemeid a csillár 
lángjain akad meg, tudom, miért nyílt most is 
ajkad ? ... egy észrevétlen sóhaj repült: és hova ?... 
óh azt is tudom... hozzám? mi végtelen boldog 
vagyok !

Vársz ?
Jövök!

— A nagy tömegen át. elhatoltam végre 
hozzád Adélé . . .

— Bocsánat uram . . . talán téved a személy 
bon... én az igaz Ad vagyok, de egyszers 
mind Rűnaszeki grófné . . . jó lenne talán egy 
rendezővel... ?!

FELSO-ZEMPLEN.

szervek tultengésében. elzsirosodásában és ezek 
folytán bekövetkező petty hűd tségben és kóros el
változásokban találja kifejezését. De nem csak 
megfelelő foglalkozásban érvényüljön a rendes 
táplálkozás, hanem rendesben is. A rendes foglal 
kozás pedig megkívánja, hogy a ezélirányos 
munkát ép oly szünet váltsa fel. Mert a mértéken túl 
folytatott munka ép oly veszélyekkel j«ír az egészsé
ges emberi szervezetre nézve, mint a mértéken túli 
pih- nés, vagyis tétlenség. Akár testi, akár pedig 
szellemi munkáról van szó: a munkát felváltó 
nt'h>n,s, első és legfőbb feltétele a munka sikeres 
kivitelének és folytatásának! Kifáradt szellem 
tapasztalatilag oly kevéssé bírja a munkál, mint 
a kifáradt izom — azért mindkettőre nézve a 
rendes < gvinásutánban következő felváltás, a sik« r 
első feltétele.

(Vakhogv itt is nagyon kívánatos, sőt nelkü- 
lözhetlen, hogy ezen egymásutánt is valamikor 
oly állapot váltsa fel, mely a teljes tétlenséggel 
határos, de mégsem az. t. i. a teljes, vagyis 
nálunk, a már törvényszabta .vasárnapi munka 
szünet.- Mert nemcsak a szent írás mondja már: 
Hat napig dolgozzál. d« a hetedikéit pihenj! —- 
hanem az egészségtan követeli is. Es követelheti 
méltán és joggal; a mennyiben az emberi szervezet 
nem egyszerű gép. mely csakis munkára van be
rendezve, ham in egy él" lény, mely szellemmel 
is v;tn felruházva — s azért csakis testeitek es 
szellemének egybehangzáta mellett lehet az időre 
ép és egészséges

Ezen követelmény n< m csak erkölcsi szem 
pontból jogos, de tapasztalatiból hasznos is. Mert 
a tapasztalat igazolja, hogy az olyan, munka 
szünetben átélt napra következőn, a munkakedv 
fokozódott, a k■’.zérzet emelkedettcbb. szóval em
beri önérzetünk és értékünk a mindennap gépies 
és nyomott kedély állapoton felül emelkedve, 
előnví'*'  n no ! Sót sorsunkkal is kibékit, — melv- 
lyel pedig, bárminő kedvező legyen is az. meg 
nem elégedve lenni, emberi természetűnk sajátsága, 
de egvuttal az emberi törekvésnek és haladásnak 
nélkülözhetlen kelléke.

Vármegyei közgyűlés.
Vármegyénk törvény hatósági bizottsága 

február hó 23-án délelőtt 10 órakor rendes 
kiki/i/idíst tart.

.■I kikyyiilés tárgyai:
1. Az 1873. évi XX. t. ez. 6. §-a értel

mében a lóavató bizottságok elnökeinek 
megválasztása.

2. A nyilvános betegápolási pótadó 
megsza vazása.

3. A közművelődési czélokra szolgáló 
alapnak vármegyei pótadó megszavazása.

4. Az alispán időszaki jelentése.
!i. A nagvm. Belügyminisztérium leirata 

a vármegyei tisztviselők, segéd, kezelő és 
szolgaszemélvzetnek az ezredév alkalmából 
az 1896. évnek nyugdijukat illetőleg 3 évbe 
lett beszámítása tárgyában.

(í. A nagvm. Belügyminiszter intézvénve 
az 1897. évi vármegyei költségelőirányzat 
tárgyiban.

7. A nagvm. vallás- és közoktatásügyi 
Minisztérium intézvénve a múlt évben június 
8-án végbement hódolati jelenet megfestése 
tárgyában.

8. A nagvm. földmiveléstlgyi Miniszté
rium intézvénve a Földtnivelési Értesítő és 
Néplap tárgyában.

A nagvm. Belügyminisztérium intéz
vénve a vármegye tulajdonát képező vagy 
kezelése alatt álló alapok gyümölcs,'Ztetése 
végett kiadott visszatérítési könyvecskék 
bélyeg dijának szabályozása tárgyában.

10. Budapest tó- és székváros átirata a 
vásárcsarnokok életbeléptetése tárgyában.

11. Nyitra-vármegye átirata a köz- 
i gész-i giigyi szolgálat és közigazgatás államo
sítása tárgvában.

12. Szabolcs-vármegve átirata, a köz
igazgatás helyes kezelése tárgyában az or
szággyűlés es Belügyminiszterhez intézett 
feliratuk támogatása tárgvában.

A községek költségelőirányzatai és zár
számadások.

Az állandói választmány t. tagjait fel
kérem. hogy a február hó 22 én d. e. 9 
órakor kezdődő ülésen megjelenni szívesked
jenek.

5. -A.-l’jhely, 1897. évi február hó 6.
Matatni Fteier alispán.

1897. február 11.

Vegyes hirek.
— F’. intézett ráront ügyek. Múlt szá

munkban említettük. hogy a város főbírája: 
Sulgonzky István, több fontos városi ügy elinté
zése ezéljából Budapesten volt. A főbíró utazásá
nak meg volt a várt eredménye, mert kedvező 
elintézést nyertek a kérdésben forgó ügyek. Ezen 
ügyekről vezérezikkünkben van említés teve.

— Farsangi estély. A nagymihályi 
polgári olvasó-egyesület által e bo 2i*ett  tartandó 
farsangi estélvre nagyban folynak az előkészületek. 
A dalárda szorgalmasan gyakorolja az előadandó 
darabokat és bizonyára meg lesz a közönség elé
gedve vele, annál is inkább, mert a vidékről 
abban részt vesznek Jankó István tárnái lelkész 
vezetése mellett igen kitűnő erők, mint Üzemere 
Bálint, Fernictik Elek és Vinigh József László
méiból. A szavalat is rendkívül élvezetesnek Ígér
kezik. mert a műsor e pontjának betöltésére 
sikerűit megnyerni az oly szép tehetségű Virái/h 
József lasztomóri ev. ref. lelkészt. Az estélv fényét 
az is nagyban fogja még emelni, hogy Kassáról 
bejelentette jövetelét számos honvéd- és közöshad 
seregbeli tiszt. Ezenkívül a környék is igen 
élénken érdeklődik, úgy, hogy el lehet mondani, 
miszerint ez lesz az idei farsang egyik legszebb 
estélve. — Megemlítjük még azt. liogv a honvéd
zenekar 27 éré — utólagosan jött távirati értesités 
szerint — szolgálati okokból nem jöhet, hanem 
helyette a 34 ik gyalogezred teljes zenekara ér
kezik i<le. A meghívók még e hét folyamán ki 
lesznek küldve.

Felfilggeftztett ráront jegyző.
Városunkban alig van valaki, ki ne tudná, 
hogy Ijhelyen a közelebbi napokban hiva
talos helyiségében egy (irünfeld Sámuel nevű 
városi tanácsos öngyilkossá lett. Ezen ön
gyilkossági esetből kifolyólag érdekes dolgok 
kezdenek napfényre kerülni, l’gyanis tudva 
van. hogy (irünfeld, amikor még dijnok 
volt, Hlarnlli// városi jegyző mellett műkö
dött. mely időben igen furcsa ntanipuláezió 
folyt a város vagyonának kezelése körül. E 
tekintetben (irünfeld. amikor már meglőtte 
magát, de meg nem halt. Zeitler pénzügy
igazgat,) részéről több ízben lett kihallgatva, 
de minden alkalommal megtagadta a felvilá
gosítást, mondván: „ott vannak a könyvek.*  
A mikor aztán a pénzügyigazgató látta, 
hogy (iriinfelddel nem bir dűlőre jutni, tény
leg figyelembe vette az élettől megválni ké
szülő tanácsos szavait és elővette az adófo- 
könvveket. melyeknek átnézése után arra a 
meggyőződésre jutott, liogv bizony (irünfeld 
„tanácsos uramnak" czinkostársa is volt, a 
ki pedig nem lehetett más, mint az akkori 
princzipális ur, lllavathy jegyző. Így aztán 
nem maradt más hátra, mint az. hogy 
Hlaiathy uramat Sároralja-l’jhely város pen
nájának kezelésétől e hó 9-én eltiltották, 
azaz érthetőbben kifejezve: állásától felfüg
gesztették és ellene a bűnvádi feljelentést 
megtették. Természetesen óriási szenzácziót 
keltett a jegyző felfüggesztése és rendkívül 
érdekes, de egyszersmind „igen furcsa" 
dolgok elkövetését hozza felénk a héten 
dühöngött szélvész maradéka erről az eset
ről. — Különben módunkban lesz közelebb 
az újhelyi „városi ügyekről*  egy ottani közte
kintély ben álló egyén tollából czikksorozatot. 
közölni, a mikor is olvasóink csodálkozva 
fognak felkiálltani, hogy „I jhelyen még 
ilyen is megtörténhet?*

— As idei noroxAn. A nagymihályi járás 
ball az. idei fösorozás április hó 21.. 28. ós 29-én 
lesz. A sorozó bizottság mint rendesen, most is a 
„Kos“ vendéglőben fog működni.

— A második teaestéig. A helybeli 
kaszinó második teaestélye f. hó 13-án. szombaton 
lesz megtartva. Ezek a t< aestélyek rendkívül nagy 
népszerűségre tettek szert, mert mind jobban és 
jobban sikerűinek. Különösen kedélyesnek Ígér
kezik a szombati teaestély, mert a szomszédos 
városokból és falvakból igen sok tánezos jelezte 
jövetelét és igy a tánezolni szerető hölgyeknek bő 
alkalmuk lesz e tekintetbeni igényeiket kielégíteni. 
Különben — bár erre nem lettünk felhatalmazva — 
megsúgjuk azt is. hogy ezen a teaestélyen minden 
résztvevő asszony és hány külön-külön valami 

i kellemes meglepetésben fog részesülni.
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— Veszedelmes tűz. A hétfőn éjjel való- 
ságos orkánná nőtt szélviharban Sátoralja-L’jhelyen 
a Kossuth utczában tiiz ütött ki, a mely villám 
gyorsan terjedve, óriási méretet öltött és cihám 
vasztott teljesen négy házai. A félelmetes időben 
kiütött tűzvésznek bizonyára igen sok ház esett 
volna martalékául, ha a most már fegyelemhez 
szokott és önfeláldozó újhelyi tűzoltóság kellő idő 
ben ki nem vonul és teljes erővel hozzá nem lát 
az oltáshoz. Szerencsére, a tűzoltóságnak sikerült 
lokalizálni a tüzet. A kár legnagyobb részben 
megtérül, mert a házak mind biztosává voltak. A 
tűz keletkezésének oka ismeretlen.

— Szerencs —hidas német i vasút. Né 
hány év előtt ezen vasút kiépítésére Pejacwita 
gróf, miniszteri engedélyt kapott, hir szerint, ennek 
költsége 40.000 írtra rúgott — de minthogy a 
vasútra előirányzott 1,500.000 frt egy könnyen 
előteremthető nem volt, a dolog egyelőre dugába 
dőlt. A napokban ezen ügyben gr. Zichy Jakab 
orsz. képviselő által — a ki képviselővé választása 
előtt e czél előmozdítását megígérte — egybehívott 
értekezlet tartatott Szántón, melyen nevezett grófon 
és Pejaczcvics grófon kívül a megyebeli főispán, 
a főjegyző, Zichy Andor gróf és a környékbeli 
értelmiség nagy számban megjelentek. Az érte
kezlet a főispán elnöklete alatt tárgyalás alá vette 
az építendő vasút tervét, mely Szerencs, Tállya, 
Szántón keresztül Hidasnémetig terjedne. Elhatá
rozta a gróf Pe/ac«evícs-tól átvett előirányzati 
munkák egy szükebb bizottság által történendő 
felülvizsgálatát, melynek eredménye két havi 
határidő lefolyása után egy újonnan egybehívandó 
értekezlet elé terjesztendő leend.

— Jótékonyczélu műkedvelői előadás. 
A varannói műkedvelő egyesület 1«‘.»7. évi február 
hó 13-án a „Korona “ szálló nagytermében jótékony- 
ezélu műkedvelő előadást tart. Színre kerül: „Az 
apósok.**  \ igjáték 3 felvonásban. Irta Gabányi 
Árpád. Személyek: Bogyai Farkas Somogyi I. ur, 
Pali fia Lampel Nándor ur. Farkas iia Horváth 
József ur, Felvinczi Eduárd Bodor Gábor ur, Laura 
leánya Sztankó Margitka, Margit leánya Kéler Etelka 
k. a., Juliska Hajdú Tériké k. a., Zab Feri Zsigmond 
Nánd. ur, Dr. Gáti Elek Eiizesséry Pál ur, Erzsi 
szobaleány Pikna Vilma k. a., Antal inas Szűcs 
Sándor ur. Történik Bogyai házában Idő ; Jelenkor. 
Kezdete 8 órakor. Helyárak : Körszék 1 frt. Zártszék 
60 kr. Állóhely 30 kr. Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak és hírlapikig nyugtáztatnak.

— Vásár. Országos vásár volt városunkban 
hétfőn. Bizony ez is csak olyan gyatra volt, mint 
az előbbeniek. Nem ért többet egy jó hetivásárnál.

— Megfulladt tehenek. Szomorú reggelre 
ébredt városunkban hétfőn Szoroka Péter főutczai 
lakos. Valami gonoszlelkü ember megirigyelte 
gyönyörű két tehenét és hogy ezeket elpusztítsa, 
éjjel meggyujtotta az istállóban volt szénát és az 
ennek folytán képződött füsttől mimikét tehén 
megfuladt. Reggel majd hanyatt esett szegény 
Szoroka, mikor látta, hogy mindkét tehenének 
vége van.

— A lóvlzsgálat eredménye. Az imént 
tartott lóvizsgálat alkalmával találtatott a nagv- 
mihályi járásban 5515 drb ló. Ezek közül csak 
két lasztoméri lovon észlelteiéit a takonykor, miért 
is azok nyomban leszurattak.

— Kinevezés. A király az igazságügy
miniszter előterjesztésére Dr. Zxámbokt't thy 1 ivadart, 
a s.-a.-njhelyi kir. törvényszéktől a kassai kir. 
Ítélőtáblához tanácsjegyzőül berendelt bírósági 
jegyzőt, a zsolnai kir. járásbírósághoz albiróvá 
nevezte ki.

— Fölmentett pénxűgyigozgató. /fecske 
Bálint volt s. a.-újhelyi pénziigyigazgatót az ellene 
felhozott vád alól a kir. törvényszék telni' uh tte.

— A sárospataki önkéntes tűzoltó egylet 
parancsnoksága 1897. február ho 27-én Sáros
patakon, a városháza termeiben, a tűzoltó egylet 
zászló-beszerzési költségeinek te<b z' S< re j<»t«*k«>nx  
ezélu zártkörű tánczni ulat ságot rendez. B< lepti díj: 
Személyjegy 1 frt. Családjegy 2 frt. Kezdete este 
8 órakor.

— Hangverseny. Minden izében sikerült 
a hoinonnai felsőkeresk. iskola február ho 6 iki 
hangversenye. A közreműködött hölgyek és férfiak 
a műsor minden egyes pontját teljes szabatosság
gal adták elő és a közönség kiválóan mulatott. 
Hogy mennyire látogatott és sikerült volt a hang*  

verseny, igazolja legjobban az. hogy az első 
négyest 74, a másodikat pedig 70 pár tánczolta.

— Hymen hírek. Formiidy György cséki 
állami tanító eljegyezte Szennán Pivovár Mariska 
kisasszonyt, Pivovár János leányát. — Koller 
István tállyai földbirtokos a múlt héten eljegyezte 
Felkán Zathsreczky Gizella kisasszonyt.

— Visszaemlékezés. Az ezr» déves kiál 
litás kedves emlékei vonultak el lelkünk előtt, 
midőn megkaptuk a Mauthner Ödön budapesti 
magkereskedő idei főárjegyzékéi, melynek boríték 
lapján az ezredéves kiállítás egyik gyöngye, az 
általános feltűnést kelti tt Mauthner pavillon van 
ragyogó szinnyomatban megörökítve. Kik az e 
pavillonban csoportosított nemesitett magvakat 
szemleltek, nemcsak a belföldi közönségünk, ha
nem a szélrózsa minden irányából idesercglett 
külföldi látogatók is mind beismerték, hogy a 
Mauthner ezég nem csak méltó vetélytársa az 
angol, franczia és amerikai világhírű magkereskedő 
ezégeknek. hanem túlszárnyalta azokat. Élénken 
bizonyították ezt a paviliont körülövező növény
kincsek. a tündéries üdezöld fiuoniszálu pázsit 
közt mint keretben meg megújuló változatos virág
pompa. I gy a pazsitkeret. valamint a gyönyörű 
virágok mind a Mauthner féle magvakból fakadtak. 
Az idén különben a Mauthner főárjegyzéke a 
legelső külföldi főárjegyzékeket is határozottan 
felülmúlta. A telette Ízlésesen rendezett igen gaz 
dag (184 oldalra terjedő) tartalma, az érdekes 
újdonságainak tömkelegé, nemhogy fárasztaná az 
olvasót, hanem valódi élvezd gazdának és kert 
kedvelőnek egyaránt és fogalmat nyújt a Mauthner 
fele magnagykereskedés óriás, sokoldalú választé
káról. Mauthner ezen gyönyörű uj főárjegvzékét 
tagi vevőinek felszólítás nélkül is megküldi. A 
kik pedig csak ezután óhajtanak Mauthner zászlaja 
alá sorakozni, azok kérjék a czégtől levélben, 
vagy levelezőlapon az említett föárjegyzéket, 
melyet azután ingyen és bérmrntve fognak meg 
kapni.

— A quedlinburgi répamagtermelés 
elzűllése. Sajátságos sorsra jutott a quedlinburgi 
piacz, mely valaha híres volt takarmány répa mag
járól. A lefolyt évek nagv kereslete folytán be
ütött a reactió, a mennyiben egyrészt a nagy 
túltermelés, másrészt a nyerészkedési vágy okozta, 
hogy e piaczról kerülő répamag jelenleg ugyszól- 
ván már veszedelem a gazdára nézve. Legutóbb 
egyik budapesti magárus II. I. árlapjában le
leplezi az eredeti quedlinburgi plombbal ellátott 
répamagot, mely mint hiteles magvizsgáló állomás 
bizonylatával kimutatja, m in egyéb, mint qmdlin 
burgi plombbal ellátott szemé:

CSARNOK.

Mi a villanyosság.
A természet biivárJat régen foglalkozik a villa 

nvosság lényegének .'sokának kérdés-vei. Mindenki 
szeretné megtudni, vájjon mi történik azokban az 
ördöngös sodronyokban, melyek a távolból villa 
nvossággal szó- és Írásbeli híreket hoznak nekünk, 
vagy fényes világosságot vezetnek hozzánk, vagy 
egv távoli vízimalom kerék erejét is képesek gépe
ink hajtására láthatatlanul átszállítani. Sok tudós 
foglalkozott már e kérdéssel, de azért a villanyos 
ság még ma is ugyanaz a titkos, meg nem fejtett 
természeti erő, mint Franklin idejében volt.

Azon feltevés, hogy minden nem villanyos 
testben két villanyos folyadék létezik, melyeknek 
szétválasztatása által idéztetnek elő a villanyos tüne
tek. csak hypotheeis. Senki sem látta még ezen 
villanyos flűidumot. Talán sikerülend még az em
beri szellemnek, mely a természeti tünemények 
végső okainak felderítését tűzte feladatául, a villa 
nyosság lén vegét is kideríteni. Annyi azonban 
valószínű, miszerint a villanyos folyam ép úgy. 
mint a hőség és vil'ágos-ág tüneményei a legkisebb 
atomok rezgésein- vezetendő vissza.

Tudjuk, hogv a villanyos folyamnak ereje 
különféle képen nyilvánul: ugyanis hőséget, é-s 
világosságot idéz • -.<>. ehentiai szétbontásokat végez 
mi által végvidékéitől tisztítja a fémeket, továbbá 
mozgást hoz létre: az utóbbit látjuk a dél jtü el 
hajli'ásában. a síirgöiiy-appara -ok működésében, 
vagy a villany'mozdonyok munkáiul <n.

Honnan szármázik a galvatii folyamnak ezen 
ereje, és honnan j-;n. hog.v hol ilyen, hol oly an 
dolgot tud végezni?

Ezen már sz- 'nv T> k.'-r.l.’sr. . mai tudomány 
mégis jobban tud t lei. Ez ugyanis a Ín séget, 
vi .igosságot, cin m; ti e l és vil'.um-ságot úgy 
tok inti, mint egv es i. z \ atiazon 1 rő. különböző meg 
jelenést alakját, Az elés .r m-l pedig mai nap 
már tudjuk, hogy n- m k. 1 tk / - a a s- miniből, es 
ha egv helyen t jm. akk -r b os-aggal követ- 
k- ztetitetjiik azt. kogv a másik h ven ugyanazon 
nagyságban eltűrnek.

Ezen erőt, 11 mim már Haver J. K nemet 
orvos 1*42  ben kitb-i tte. .— teremteni, se meg
semmisíteni mm lelet; anmis mennyisége az 
egész világegyetemben változatlan marad minden

időkre és a minden physikai világban észlelhető 
tünemények nem egyebek, mint ezen egyetlen erő 
vagy erélynek más alakban való nyilvánulásai.

Nézzünk egy példát. A puskából kilőtt golyó 
perczenkinti négyszáz méternyi sebességgel repül 
tova, mig végre belefuródik egy falba, vágj- egy 
derék katona mellébe. Itt tehát a golyó megáll 
rohanásában, de mi lett a lőpor által benne elő
idézett eleven erővel? Hová lett a mozgási erély ? 
Megsemmisült e ? Nem, hanem csak átalakult — 
de mivé, hőségi erélylyé. Egy rohamosan tova
repülő ágyú golyó egy erős vastáblához ütközvén, 
még izzóvá is válhatik. Különben is tapasztal 
hatjuk mindennap, hogy fúrás, kalapácsolás által 
melegséget idézünk elő. vagyis más szóval a 
mosgás és dörzsölésre fordított erő fellép más 
alakban, t. i. melegség alakjában. De különben is 
a hőség, a mint a tudomány legújabban kide
rítette, nem anyag, hanem mozgás, még pedig a 
test legparányibb részecskéinek mozgása.

Az erélynek ilyen érdekes átalakulását nagyon 
sűrűn észlelhetjük a természetben. De hogyan 
magyarázzuk meg a villamos folyam erélyét? 
Tudjuk, hogy a horgany és réz érintkezéséből 
magából még nem keletkezik a villamos folyam, 
azonban mihelyt kénsavat teszünk közé, rögtön 
nyerünk egy Volta féle elemet és velő egy ren
delkezésünkre álló munkaerőt. De mikor igy a 
villamosságot fejlesztjük, az alatt azt tapasztaljuk, 
hogy a horgany nnnayisége csökken, a mennyi
ben ez a kénsavban oxydálódik, illetőleg fel
oldódik.

Világos tehát, hogy a villamos folyam keletke
zését és erejét a horgany csökkenésének köszön
hetjük. vagyis más szóval mondva, mennél több 
horganyt használunk fel, annál több villanyosságot 
kapunk érte.

l’gv a mint a fenti példa szerint a lőporgő
zök által adott lökő erély a golyó elröpitésekor át
változott mozgási erélylyé. épp úgy változott át itt 
a higany, réz és kénsav érintkezéséből keletkezett 
égési processus villamos erélylyé.

A Volta féle oszlopokhoz szükségelt horgany 
előállítására, valamint a világítási és egyéb gépek 
h íjiására is a hőséget, és e végből a kőszenet 
kell alkalmaznunk. Ezen fekete gyémántok tudva- 
levoleg régente a napsugarak hatása alatt képződtek. 
A szénben alvó energia t« hát, mely oly könnyen 
ál változik hőségre, munkára vagy villanyosságra, 
abban leli magyarázatát, hogy a levegőben levő 
é enynvel rokon lévén, igyekszik avval egvesülni 
is, t. i. megégni. A szénben levő erélyt tehát ré
gen elmúlt idők napsugarainak köszönhetjük.

Szintúgy a napnak tulajdonítandó a vizi kere
kek és szelmozgonvok ereje is. A nap melege ál
tal tekintélyes magasságra vonzott tengeri vizek a 
tőidre visszajőve!, a nyert erélyt mozgásban vagy 
esésben nvilvánvitják. A föld felületének különböző 
hőfoka előidézi a szerveket, melyek szinte erőfor
rást képezm k. Az izmok erejét, melylyel, például 
egy dörzs villanygépet forgatunk, szinte a napnak 
köszönhetjük, mert sugarainak cheinikus erélyét 
van feltételezve valamennyi által és növény élete, 
mely k tápiá!«'kul szolgálnak az embernek.

Ha az örök mind eme csodálatos átalakulásait 
tekintjük, akkor minden villamos folyamainknak 
valódi és végső okát a napban kell keresnünk.

És igy a villamos világosság „a’jövő világító 
eszköze" nem egyébb, mint a naptól kölcsön vett 
világosság.

Felelős ixerkesstő:

GÁL VILMOS.
Kiadó-tulajdonos:

LANDESMAN B.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt k- zb tlekért nem vállal felelősséget a tzerk.)

ELADÓ
2 sárga színű jól betanított 4 éves nonius 

csikó__  __ __ __ 500 frt.
2 dili 3 éves nonius csikó __ 400 n
6 dl> 2 éves ntagv. tenyészbikán 13<—140„ 

Itt db 2 éves tenvés etre alkalmas kan a30„

.4 Bxennal (u. p. yuxdasáff
hitéxŐMt'f/e.

Eladó takarmány.
J7oi eladó takarmdnyom, miég 
pedig 12 aagy szekér luezerna 
s vagy három nagy szekér bilk- 
köay, midiin a rennni szándé
kozók figyelmét erre felhívnám, 

maradtam
Z.-\ ásárlubi' H, 1897. február 10. 

fizlak János, g. k. lelkim.
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váratlan a magra nemében

DADAn7l/_Co^nac "W 
DAnAULlVCréine -wc

és

yrjr" Baracz’k-Szesz.
Elszáilittatott:

1890-ben
1 S'J 1-ben
1892-ben

4800
5500
9500

nf^yezernyolciszái 
liatexervtszáz i 
kilencezerötsz

18 9 6-ban

palíiezk. 1893-ban 
palaczk. 1-9 4-ben 
palaczk. 1895-ben 
IMKMJO I intvanezeri

12000 tizenkétezer1
10000 tizenhatezer í 
40000 (négy venezerj 
palaczk.

A folyton növekvő kereslet is 
ezer dicsérő

bizonyítja az áru jóságát, mely mellett 
es elismerő levél tanúskodik.

palaczk. 
palaczk. 
palaczk.

ezer és

7. vsain.
vgh. 1*97.  ,

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1*81.  évi LX.t.-cs. 102. 

|-a értelmében ezennel közhírré teszi. hogy a bereg.»zázi 
kir. törvényszék 1H9*>.  évi 14293. v. azátnu végzése következ
téién Sel.nrirrz Kenuit fék•--házai lakó-, javára, Ehrenfeld 
tar. hanainai lak - ellen 1449 frt •» jár. erejéig 1*97.  évi 

január lió • n !■ •- .n.-.t.»*it <.tr kielégité-i végrehajtás utján 
lefoglalt óh I IU9 ftra becidilt különféle szobabútorok, ágy
ét*  ruhaneinilrk. •.■tjfzy.ir I■••*•»  i-<lv/.é*  és ehhez való gépek, 
sajtkeszletek és egy kocsiból áll., ingóságok nyilvános árve-

I résen eladatnak.
Mely a v. lésnek a nzol<ián<-/i kir. járásbíróság 39. p.

1S96. sz. vr/z.-e 1 lytm 1419 frt tök k v, feles, ennek 719 
írt 1M9Ö. évi októlw.r hó 19. n.vjától jár.'. 6% kamatai és 
730 frt 1*96.  évi november hó 1. napin '•! járó 6% kamatai 
és eddig ösfzeseu 62 frt 25 krban bir >ilag már megálla
pított k .tsógek erejéig llxiiijiiáii alperes lakásán leendő 
—Z.k Z . 1897. évi február hó 15. napjának dél
előtti 10 órája határéi ' I kifiiz*  tik és ahhoz a venni 
szándék.>z >k oly megjegyzései hivatnak meg. hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 1OM. §-a értel
mében a legtöbbet ígérőnek bersáron alul is el fognak, adatni.

Kelt Szobránczon. 1h97. évi február hó 3. napján.

JDh/í/M Lajos, 
kir. bírósági végrehajtó.

Borszék, 21 VII.
T. igazgató ur! Legyen szíves, küldjön 

nekem 4 üveggel abl»/»l a tinóin baraczkszesz 
búi. melyei a kvngr*«>szistáknak  produkált. 
Hadd ismeijék meg itt is.

Tisztelettel Dr. Kőtár*  Pál.

Borszék, 1*96.  2<> VII.
El*6  alföldi rognargyár r.t.. Ki rsk> im t> n.

A pompás baraczk>z*  szt megkaptam. 
Tisztel*  tt«‘i />r. Karács Pál.

Borszék, 12 VII.
Első alföldi cagnacgyár r f, K csk*  méten.

Felkérem. hogy mintául egv postacso
mag bar.iczk >/••■*/»  küldjenek. minőt Dr. Ko
vács Pál urnák küldtek. Dr. Kovács Pál ur
nái megizleltcin és kitűnő.

Tisztelettel llnse uféld Albert.
Hotelier B<>n*zék.  Hotel „Kemény**.

Kapható Nagy Mihályon : Glück Mór es Marmorstein Jenő urak kereskedésében, 
1-. Weinborger Ziiginond Fóliák Henrik Zimentspitz Mór nrak kávé házaiban. .

Vezériigvnök Felső M ig\ .-Írországra : H’isz Izsó, Kassán. 2

Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság Kecskeméten.

Barnai Andor 4
* ..K o •"-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya átelleneben
XT a. g- y- X/Z i h á 1 y c n.

Ajánlja kitűnő min<—'gü valódi hamisítatlan, az 
lb'.’B. évi XXXIII. törvényczikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
ut< zai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
a ■ « ■ »

- Go-
Feszt féle Vinnai gyöngy „ 1 .<.M >.
Hegyaljai szamorodni „ 1.20.

. 1.50.
889-iki „ . gyógy bor . 200.

Az orvos uruk b. fit/yelmébe!
Tokaji ásszá gyógybor 

leirf. , .
Ménesi veres ásszá
Kitűnő ó uilvúrium
Szvrmiai régi

1 liter 3.00.
. 4.00
. 5-00
. 2.50
. 1.10
. 1.50

A burok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez 
ségileg olcsóbbak.

Van szerencsém a n. é. kiizóii-’g s/ives tuilomá- 
sára hozni, hogy üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser. villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható
Ebéd, vacsora. huh <7 <'< un kp/ éte
lek a nap minién >:akiii-m étlap sze

rinti remi es árak >m lett kaphatók.
Az utazó k'o. .11-. _■ szives tigv m ajánlom 

újonnan renovált vendégszobáimat. 
— Iá a a*  Mállók »'m kocsiszínek'. —

Paradicsompuszta. 96. 25 VIII.
Első alföldi rognargyár r.t.. Kerskmtéten.

.... Szíveskedjenek az általam már 
ismételve hozatott b.-iraezk-cognac különleges 
ségból három 7 literes üveget tartalmazó 
ládát számomra nevem alatt utánvétt- 1 küldeni. 
Pgwszinti’n egv ily ládát 3 üveggel következő 
czimre: Dr. tJyőrky Lajos kororvos urnák 
Kölesdre küld*  ni. a szám át saldirozottan ár
jegyzék kíséretében csatolni s azon külde
mény árát is az enyémmel együttesen után- 
véteiezm’. miután a próbaküldemény általam 
ajándékul van szánva.

Tisztelettel l)öry Dénes.

Debreczen. 9íJ. 5 Vili.
Első alföldi cagnacgyár r. t.. Kecskeméten.

Kérek részemre három üveg 71(1 literes 
üvegekbe baraczk cognacot küldeni.

Tisztelettel Dobos Kálmán, honv. alezredes.

az 1897. évre
gazdag: választékban

20 krtól felfelé

LANDESMAN B.
könyv- és papirkereskedésében.

s<

Ugyanott kapható 

Original Mari/ot 
SOTE PAPEfí 

50 levélpapír és .’O boríték 
csinos dobozban e»:ik 85 kr.

KÖNYVNYOMDÁI

MUNKÁK

állíttatnak ki.

HIRDETÉSEK
a ..Felso-Zemplén- számára elvállaltatnak.

Nyomatott Landcsmau B. könyvnyomdájában.

■ Fontos újítás ■
vidéki

■biitoxvásárlóknak.
Budapesten 1873 óta fennálló

JELINEK B. A. és FIA
Kirrpesi ut 8. szánt (földszinti helyiségek) 

szemben az r Otthon" kávéházzal azon kivá
lóan előnyös bermidt -zést alkalmazta, hogy 

nagyobb
"b etvitorz ásolzn.ál

az árut a legújabb 
szabad, bútor kocsikban 

a legtávolabb eső helyre is házhoz szállítja 
és szakértő t nib*T.  k által a bútorok felszálli- 
tását és ezek elrendezését eszközölteti, miáltal 
a csomagolás fölöslegessé válik és a bútorok 
rongálása ki van zárva. Legnagyobb raktár 

mindennemű 

bútorból, 
a legegyriibl.töl a legfinomabb kiállításig 

hazai gyártmány 
legszolidabb munka, szabott ár mellett rend

kívüli olcsó.

GOLDSTEIN ADOLF
épület- és diszmü-bádogos

F'őutcza NAGY-MTHÁLY. Föutcza 

Elvállal mindennemű
e szakba vágó munkákat a legjutá- 

nyosabb árak mellett.
Nagy választék 

porczellán-, üveg- és zománezozott 
edényekben.

= ZL Z=> -A. ZC =
nagy választékban kaphatók.

Nagy választék<_z t/

FÉRFI-RUHA
SZÖVETEKBEN.

Legolcsóbb öltönyöket 
sajat nagy választékú valódi angol 

gy apj u szöveteiből 
legújabb divat után és leggyorsabban 

készít:

REICH ADOLF 
férfi-szabó 

Nagy-Mihályon, föntezn.


