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ME<ELEMK MINDEN ('St'TÖRTÖKÖN.

SZERKESZTŐSÉG:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-atcz*  220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 

B«*rinentetk*n  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 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landeaman B. könyvnyomdája.

Az eszmékről.
Ezek az észnek, léleknek, mondhatjuk 

az összes szellemi tehetségeknek termékei, 
a melyekre nagy befolyással van a test.

Ila a test nem volna rájuk hatással, 
minden eszme égi, angyali volna : de fájda
lom, vannak pokoliak, ördögiek is. Ilyenek 
termettek Absolonban, Lueius Sergius (’ati- 
linában, Cilei l lrikban. Ilyenek termetiek 
most is minden roszszivii emberben.

Mi most ezekről nem szólunk, hanem 
esak azokról, a melyek a jóért teremnek s 
a jót ezélozzák.

Ezeknek a száma végtelen, folyton te
remnek. A ki ezeket megmagyarázni akarná, 
a végtelenség megfejtésére vállalkoznék, a 
mire erő embernek nem adatott. Hanem ér
telmi erőnkhöz képest valamely részt tud
hatunk azokból.

Tudjuk, hogy eszmék nélkül nincs 
szabadság, nincs a fennállásra erő, nincs 
haladás s tökéletesedés.

Tudjuk, hogy nem minden eszme al
kalmatos a czél elérésére. Például, a kik 
az örökmozdonyon dolgoztak s vegyültem 
aranyat akartak csinálni: téveszméket kö
vettek s anyagilag és szellemileg megrom
lottak. mint minden tévedő, a ki a tévúton 
állandóan megmarad.

Mindég voltak s vannak tévedések. 
Például Plútón idejében, a ki Sokrates 
tanítványa volt s egy eszményi világot 
alkotott s bölcsészet fejedelmének nevez
tetett és Krisztus előtt 429-ben született, 
az volt a nézet, hogy a fenkölt eszmékből 
nem szabad földihasznot húzni, mert az

TARCA.
A bíró uram fia.

Ott a szőke Maros mentén, egy kicsinyke 
faluban, az utczán egy magányos házikó áll. ege 
szén külön van válva a többitől, mintha szeg^en- 
lené, hogy ő sokkal egyszerűbben néz ki. mint a 
többiek. Ezen kis házikóban lakik az <»reg Dombi 
bácsi özvegye, a jó Mari néni egyetb n l« ánvá\al. 
a gyönyörű Cilikével. Mari néni mig fiatalabb volt, 
mosással, vasalással szerezte be a mindennapi ke 
nyeret, de most már annyira vállaira nehezedtek 
az élet terhei, hogy otthon is csak < ilikéje segít 
gégével bir egyik helyről a másikra \ánszoiogni. 
De azért boldognak érzi ő magát, mert leányában 
oly erős támaszt bir, mely megkönnyíti neki ortg 
sége nehéz napjait.

Ciliké a mosást és vasalást édesanyjától híven 
eltanulta ; a mit azelőtt édesanyja végzett, azt mosi 
ö teljesíti, miáltal aztán szűkösen elláthatták ma 
gukat a házi szükségesekkel.

Mint mondám. Ciliké szép és csinos leány 
volt, még pedig olyan, hogy nemcsak a ta nban, 
de a környéken is alig lehetett volna párját találni. 
Midőn vasárnap felöltözködött, egyszerű, de annál 
tisztább ruhájába, hogy a szent misére menjen, 
bizony az utczán nem egy legén.' t«l' iteti< iajta 
a szemét s boldognak érezte magát az. ki v ' 
csak egy szót is válthatott. 

megalázó. Lord Verulámi Bacon Ferenc/., a 
ki Krisztus után 1561-ben született, vitatta, 
hogy csak "xok az eszmék értékesek, a 
melyek a töluiéletre hasznosíthatók. S ezt 
az álláspontot foglaljuk el ma. S ne is 
mélyedjünk a további történelmi fejtegeté
sekbe, hanem ezen állás|x>ntr<d szidjunk a 
magunk városi dolgaihoz.

Eszményi világot teremthet s teremtsen 
is magának minden ember. De már ha az 
eszményi világot a toldiéletre nézve hason
lítani is akarjuk, már akkor annak elérésén 
mindazon embernek munkálnia kell, a ki 
azon körben él, a melyben az eszmét életbe 
léptetni akarjuk.

Például a családiélet eszményi tökéle
tességének. boldogságának építéséhez min
den tagnak hozzá kell járulnia: ha csak 
egy tag cselekszik másképen: az eszmény 
nem valósulhat.

Vannak eszmék, a miket esak milliók 
valósíthatnak. Például hazát kevés ember 
állandóság, s virágzás reményében nem 
alkothat. Mennél több millió emberből áll 
a haza, annál állandóbb s virágzóbb lehet. 
A kicsiny falu csak nagyon sziik körben 
mozoghat.

Városunk e tekintetben szerencsésnek 
mondható, mert nem épen kiesi. Annyi 
eszmét valósíthat meg. a mennyi az ő 
fejlődéséhez s jólétéhez elég: s az eszmék 
valósítását folyton tökéletesítheti. De minden 
ember hozzájárulása szükséges.

(kláig azonban még nem haladtunk, 
hogy minden eszmét a város valósítson. 
Sok szükséges eszme életbeléptetése a tár
sadalomnak van fentartva. Az a vonal sincs

De senki szivét sem lobbantotta lángra Ciliké 
annyira, mint a falu bíró fiáét. Miskáét, aki mióta 
Cilikével megösmerkedett, még ba a falunak az 
ellenkező részében volt is dolga, útját mégis Cili- 
kéék felé vette, liogv öt kis kertjének virágai kö
zött megláthassa, s vele csak egy szót is válthasson.

Jött a farsang, házasodtak a falu legényei, 
lakodalom volt hegyen-völgyön, szinte azt hinné 
ilyenkor az ember, hogy talán ttom is fog meg 
halni soha, mert ugyan lakodalomban ki is gon 
dolna erre ?

Egy este vaesoraközben biróuram így szeli 
tóttá meg Miskát :

— Fiam, már te is elérted azt a kort, midőn 
az emberek kezdenek komolyabban gondolkozni 
Azért i" lesz, neked is még a farsangon magháza 
sodnod I Epén tegnap beszéltem e felöl a tutor 
orral, ki i<h is Ígérte lázi lányát neked. Szép 
csinos leánv. No meg bizony van ott még a tejbe 
mit aprítani, llát mit szólsz hozzá fiam ?

Miska, apjának e szavára, mint egv kőszobor, 
szótalan maradt, érezte, hogy ott baltelöl úgy, de 
ugv fáj valami, llát ö neki nem ő. hanem az. apja 
választ házastársat, s még olyat és azl, kit soha 
sem szeretett ? No már ebbe csakugyan nem fog 
beleegyezni.

— llát talán nem tetszik választásom, fitt — 
szólitá meg ot isin t az apa.

— Már édesapám, bármi fog is történni, én 
y nyíltan kimondom, hogy én senki mást nem szere- 

még határozottan megvonva, mely a város 
és társadalom kötelességeit szigorúan elvá
lasztaná. De már annyit e téren is tudunk, 
hogy mindaz, a mi a jó közigazgatáshoz s 
ennek tökéletesítéséhez tartozik, az mind a 
város kötelessége s ahhoz minden léleknek 
hozzá kell járulnia. Azt is tudjuk, hogy a 
közművelődési s közgazdasági egyesületek 
a társadalomra vannak bizva. A város 
minden eszmét életbe léptethet, a mit szük
ségesnek itél. mert van hozzá ereje. A 
város tehát az eszmék valósítása által a 
természetes fejlődés sorrendje szerint fenn
akadás nélkül haladhat.

Az egyesületek is haladhatnak, mert 
van bennük életképesség; de mert nincs 
még most elegendő erejük, az ő haladásuk 
lassú, száz év alatt érik el, a mit tíz év 
alatt kellene. Erejük pedig azért nincsen, 
mert kevés ember csatlakozik az ő életbe
léptetendő eszméik valósításához! Az összes 
egyesületek tagjainak száma alig teszi ki 
az ötszázat. Ez városunkat tekintve, oly 
csekélység, a mivel megelégedni nem lehet. 
Szükséges tehát minden lehető utón azon 
meggyőződést terjeszteni, hogy megfelelő 
eszmék valósítása nélkül a földi jólét eme
lése elérhetetlen, az eszme valósításához 
pedig minden embernek hozzá kell járulnia, 
a kire az tartozik, hogy az idejében való
sítható legyen. Minden közjóra ezélzó fel
adatának megfelelő egyesület az egyesek 
jólétének emelése által eszközli a közjót s 
viszont az eszmék valósítása által azért 
munkálja, hogy abban a maga boldogságát 
minden egyes megtalálja. Igaz és örök 
eszme az. hogy minden ember első sorban 

tek. mint a Dombiné lányát Cilikét és az én fele
ségein más nem is lesz, mint ö !

— No isz azt szeretném látni, hogy a biró 
tia egv olyan nyomorult, koldus leányt hozzon a 
házhoz, kinek az apja erdő őr volt; abból bizony 
semmi sem lesz. Miska !

— Aztán már mért nem engedné ezt meg 
nékem édesapám ! Vájjon nines-e Ciliké olyan 
szép, mint a tutor ur Lizája ? Jóságra pedig tudom, 
liogv messze filíilmulja. Es hogy szegény ? Oh 
Istenem ! hát csak szegénysége miatt gyűlöli öt 
annyira édesapám ?

— Mondtam már ' száz szónak is egy a vége, 
liogv ha nem tetszik a tutor ur leánya, mehetsz 
a házamtól és nyakatokba akaszthatjátok a koldus 
tarisznyát és koldulhattok mind a kelten. De azt 
megmondom ám, hogy az én kegyelmemre ugyan 
nem számíthattok.

Jól van édesapám ' Legyen boldog. Isten 
vele I én megyek. Inkább legyek számkivetett, de 
azt még sem teszem, liogv elszakadjon a szivem 
attól, kit olv régen szeret igazán.

Ezzel búcsút véve a kapufélfától, elérzéke- 
nyiilve megcsókolta ezt. És ment egyenesen Ciliké- 
ékhez. A mint belépett, így szólt a leányhoz:

— Adj Isten jó napot, drága Cilikéin! íme 
itt vagyok, akarod-e, hogy szerető keblemre ölelje
lek és te az ón feleségem légy. En régtől fogva a 
legőszintébb szeretettel viseltettem irányodban, e 

• szeretet tette most azt is, hogy kiestem atyám
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a maga gondjait hordozza s a maga köte
lességeit teljesítse, s a maga g\ anipodiisa 
után fáradjon. I »e az is igaz és iirökeszme. 
hogv a közjó nélkül senki sem lehet boldog. 
EgV zilált viszonyú városban, felfordult 
hazában, senki a maga biztonságát, békes
ségét meg nem találhatja. A ki tehát a köz
jóért kiizd. magának is fundamentumot épit.

Ezen igazságok neesak ötszáz ember 
MÍ vében éljenek, hanem arra kell töre
kednünk, hogv hamarosan legalább még 
ötszáz csatlakozzék s terjedjen a világosság 
tovább-tovább s hódítson meg minden szivet.

Városunk ezen irányban is haladásnak 
indult. Azon ötszáz ember, a ki nemcsak a 
szorosan vett kötelességét teljesiti, de nemes 
és lángoló ember- és hazaszeretetből s a jó 
eszmék szükséges valósításának tudatából 
és vágyából áldozatokra és erőfeszítésekre 
is kész, viszonylagos csekélysége mellett is 
oly tekintélyes erő. hogv azon közjóra 
czélzó egyesületeket, a melyek ez idő szerint 
a társadalom tevékenységére vannak bízva, 
okvetlen erőre fogja juttatni, hogy a társa
dalmi intézmények is a maguk szükséges 
és áldásos munkájukban haladhassanak. 1 >e 
mennél korábban csatlakozik ez a még 
kívánatos ötszáz ember, annál gyorsabban 
valósulnak a szabadságot, állandóságot s 
tökéletesedést biztositó eszmék.

tj- MiháI(/ város képviselőtes
tülete folyó évi márczius hó 1-én tartja meg 
rendes tavaszi közgyűlését, mely alkalom
mal a következő ügyek kerülnek tárgyalás 
alá :

I. Az lSIMi. évi községi zárszámadásra 
vonatkozó számvizsgáló bizottsági előterjesz
tés s ezzel kapcsolatos főbírói jelentés.

II. Csatornázási és járdakövezési sza
bályrendelet tervezetének tárgyalása.

III. Kövezed vám engedélyezése iránt 
készített s a keresk. minisztériumhoz intézett 
folyamodvány s mellékleteinek elbírálása.

IV. Az egész város csatornázása és ki
kövezéséhez szükséges szakszerit felvétele 
végett a földművelési minisztériumhoz szóló 
indokolt kérvény tárgyalása.

\ . llooz Adóit s.-a.-ujhelyi kőbánya
tulajdonos (piader kövezési ajánlatának is
mertetése s az esetleges munkálatok fedezé
séről valé> gondoskodás.

VI. Netaláni indítványok.

kegyelméből s most magamra hagyatott vagyok, 
lte Mért nem esem kétségbe, mert ha te az enyém 
leszesz. akkor a keserű is édes lesz nekem. Épen 
most hallottam, hogy a inéltóságos gróf urnák szám 
adóra lenne szüksége, megyek és beállók szolgá 
latba. Hiszem a jó Istent, hogy eltart még ben
nünket az én tenyerem.

Erre Ciliké a legény nyakába borult és sírva 
csak ennyit mondott :

— * >h édes drága Miskám . . !
Miska azután csakugyan a grófnak számadója 

lett, kinek szorgalma és jó.nagaviselete által a 
legnagyobb kegyében részesült. Lakodalmát is a 
grófi kastélyban tartotta, melynek költségeit a jé, 
szivü gróf ur fedezte.

Sok. sok évig szolgálta Miska a grófot, melv 
id<> alatt takarék ossága által szép vagyonra tett 
szert ; volt már Kétfalván csinos kis háza és a ha
tárban néhány hold j ■ szántóföldje. Nem sokára 
aztán, hogy a derék gróf ur meghalt, végrendeleté 
íven hűséges Miskájáról sem feledkezett meg. 
Miután gyermeke nem lévén. vagyonát .-.tik köveli 
rokonának hagyta. Miskának pedig 1<> hold jó 
szántóföldet, lőtt drb. birkát és több gazdasági 
eszközt hagyott, melyet, midőn Miska megkapott, 
az örömtol nem tudott hová lenni. Szívből hálát 
adtak a jó Istennek e különös atyai gondoskodó 
sért és kis < ilikejével éltek a legnagyobb boldog 
ságbau.

FELSŐ-ZEMPLEN. _____

Széchényi pohárköszöntő?
Mondotta

Szem ere Miklós de Genere Huba
1897. február 7-ikén a Nenueti Casino disilakomáján. 

Tisztelt uraim!
A legjelesebbek is fáztak e billikom föl 

cineh'étol a mai nap'-”. Nem kívánták a nagy 
Széchényi emlékét felkösz.önteni a jelen körülmé
nyt k között. így jutott a serleg az én szerény 
kezembe.

Széchényi Istvánról a politikusról, tisztelt 
uraim, szól a történelem. Széchéin i Istvánról az 
Íróról tanít az irodalom, hazafi lánglelkéről besz I 
nek alkotásai: a Tisza szabályozás, a Vaskapu, a 
Lánczhid. Lóverseny ügy. Akadémia. Elő monu
mentumai mind az alkot” géniének, a ki ember 
barát volt és szerette hazáját.

Társadalmi alkotása a nagy férfiúnak a 
nemzeti Casino.

Szemei előtt lebegett a magyar társadalom 
müveit köreinek egyesítése. Ez sikerült is neki 
fémesen. Alapított egv oly egyesületet, a mely az 
egész magyar társadalomnak debjtiije lett.

Elől járt a nemzeti Casino évtizedeken 
keresztül: .a hazafiság. a tisztesség, a jó Ízlés, a 
lovagiasság, a bontón" telén.

Szerencs*  •*  voltam még magam is személye 
sen ismerhe.ni a régi idők nehány fényes alakját 
a nagyokból: mint Károlyi Györgyöt, 
Györgyöt. Mikes Jánost. Es I......... 
hogy ma senkinek az a tekintélye 
kérdésekben messziről sincs, mint a 
nevezett uraknak volt. Tisztelte okét 
és meghajlott előttük minden emberfia.

A régibb nemzedékekbe be volt 
telni a kort. E mellett meg volt az 
áldozat készség, merészség.

Ki adná ma oda közczélra egy évi jöve
delmét. mint tette Széchényi István ? Vagy ha 
tenné, könnyen úgy járna, mint egy, Ázsiát nagv 
k’iltsé-ggel és fáradsággal kutatgató igen tisztelt 
tagtársunk, a kiről gyakran hallottam mondogatni, 
hogy „hiú és bolond."

Vagy ki megy ma át 
jegén, mint Sándor Móricz? Vagy ki fog 
késsel kezében mérkőzni a vadkannal 
gladiátorként? a mint Nagy Károlyban 
nagv Wesselényi, a 
barátja.

Azokban a gém 
megvolt a 
volt a sziv

"t. Almásé 
bátran kimondom, 

társadalmi 
milyen a 
mindenki

oltva tisz 
élem. hév.

lóháton a zajló Duna 
ma 

római 
tette a 
legjobbmi Széehényink

ratiókban, tisztelt uraim. 
„ I írhat*  ! Tiszta volt az agy. lelkes 
és aczélosak az izmok !

Ox terméskőből építhetett Széchényi István: 
Ili ma akar építeni valaki, annak az uj Széchényi 
nek a mai nemzedékben jó, ha vályog lesz a 
rendelkezésére !

Míg a nagy Széchényi egyéb alkotásai 
áldásos nemzeti intézményekké fejlődtek, azalatt 
kedvencz gyermeke, a nemzeti Casino társadalmi 
tekintélyében nem növekedett.

* Mimién óvlten tart x nctrzxti kaszinó Szé’ liónvi- 
luk.•mát. inelv alkalomra inepválaazfia a «li:«MXÓnoki>t. akinek 
k..telv»*vp-  a nagy Szét •hőnyi rőt luegi-inlékexni. Ez éviién a 
•li*z«z->iiok  .s'crwirrr Mikié” volt, a kinvk megyénkben előkelő 
rokonai é- ixtneretaége van. Az általa elmondott pohárkö- 
-zíliito in«-gkllldvtett lapunknak közién végett, mit annál i*  
inkább k«-«z>»‘ ggel közlünk mert a figyelme” olvadó a fel- 
k.-zí-nt .ben talál több oly nyílt kifejezéxt, a milyeneket 
nem miuden < inl»er mondana ki. Surá.

Hát váj jon Kormos bíró urammal mi történt ? 
Néhány évre, hogy Miska távozott, meghalt az ő 
áldott jó felesége. E fölötti bujában nekiadta 
magát az ivasnak és korcsmázott éjeleken át. 
Azontúl a község pénztárhoz is hozzányúlt s abból 
közel 2<<M) forintot sikkasztott el. mig végre ravasz
sága kisült és állásától szépen elmozdították. 
Birtokát, a mi még meg volt, elárverezték. Szeren
csére még kitelt belőle az elsikkasztott összeg.

Szegény Körmös uram, most csupaszon maradt 
mint a fa az erdőn, melynek a vihar letördelte 
ágait. Hová menjen most a szégyen és megalázta
tás közepette ? Koldulni egy volt bírónak .' no ez 
már csak nem eshetett Ínyére. Dolgozni, attól már 
az o keze rég elszokott, no az is igaz, hogy erre 
már gyenge is volt, mivel mára hat tizen túl volt...

Elment tehát fiához, kit oly kegyetlenül elű
zött a háztól és kérte ót. hogy öregségére vegye 
magához c> legalább, mint a koldusnak, viselje 
gondját. Miska a legnagyobb örömmel s készséggel 
fogadta ot, hasonlóan a jószívű Ciliké is és mind
ketten igyekeztek azon, hogy az öregnek végső 
napjai könnyűek legyenek.

Nem is sokáig vitte az öreg, pár év múlva 
nagy betegségbe esett. mely aztán a földbe vitte 
ot. Szemeit az annyira gyűlölt menve, Ciliké 
gyengéd kezei fogták le.

kell lefutni az.

erényt és nem

szegény halait - 
fizeti ki magát 

nem is szóllak. Büntetőtörvény- 
■ és börtöneink casinok.

< lkát ennek nemcsak abban keresem, tisztelt 
uraim, mert túlsókat beszélünk és keveset teszünk, 
hogv úgy mondjam ,,szóbajnokok*  vagyunk; de 
mert tekintélye nálunk ma alig van már vala
minek.

Bizonyos társadalmi nihilismus felé evezünk, 
a melynek nem távoli partján kékleni látom a 
mottót hogv: .Magyarországon a tisatességes em 
bérnek tulnagy handicap teherrel kell lefutni az 
életpályát."

Nem jutalmazzuk illően az 
büntetjük kellően a rosszat.

Arról, hogy egy közönséges 
dónak a mindennapi életben alig 
a tisztesség, nem is szóltok, 
könyvünk /«.>• és börtöneink casinok. A liuina- 
nismus örve alatt úgy vannak berendezve, hogy 
gvakran kényelmesebben él nálunk egy fegyencz, 
mint sok becsületes munkaszerető honpolgár.

De a társadalom magasabb rétegeiben is 
büntetlenül tehetünk bátran a mit akarunk, csak 
mondjuk rá „politika* . E bűvös szócska fed min 
dent. „Le sauy de» roin ne souille pae*  mondották 
kétszáz c\ előtt vígan a nemes francziák. A mi 
ott a „sang des rois*  volt, az nálunk ma: „a 
politika*

Ne féljenek, tisztelt uraim, nem megyek 
bele az exigemziák tudományának fejtegetésébe. 
Nem térek be ebbe a csárdába, a hol nálunk 
noha a szentekből is „demie viergek*  lesznek .' 
Hogy pedig gyarlói emberek mit müveinek olykor 
suh titulo politika ebben a magas vigadóban, 
arról hallgatást parancsol nekem az ildomosság.

Fölemelem hát, tisztelt uraim, a billikomot 
és nem reszket kezemben, szilárdan tartom, midőn 
„arról a férfiúról emlékezem, kinek fejét dicsfény 
koronázza, beragyogva homlokát, mint viruló nap 
fény a havas bérczeket.u

Hidegen hagyja a dicsfény a mai nemze
déket, de lesz idő, a mikor az utódok szivét 
hevíteni fogja. Es akkoron elmondhatjuk: „Magyar
ország nem volt, hanem lesz! Az ő dicső emléke 
pedig felviruland százados álma felett.u

Erre ürítem a kupát és egy jobb jövendőre ! 
mert nem boldog a Magyar.

Vegyes hirek.
— A belügyminiszter és lapunk. A 

belügyminiszter lapunk múlt számából levél utján 
öt példányt kért ; a levélben külön is meg volt 
jelölve, hogy azon számból kell küldeni, melyben 
.Sulvovszky István- czimü vezérczikkiink meg
jelent. Természetesen a kérelemnek készséggel 
telelt meg kiadóhivatalunk.

— A teaestéig. A helybeli kaszinó által 
rendezett és folyó hó 13 án megtartott második 
teaestélv igen fényesen sikerült. Különösen l jhelv, 
Hunionná és Gálszécs volt szépen képviselve. Kö
rülbelül 140 személy vett részi a kedélyes mulat
ságon. Jókedv és feszt’ lenség volt a fö jellem
vonása a mulatságnak. A négyest 26 pár tánczolta. 
A tánez kezdete előtt Sulyortzky István felolvasást, 

<7 *■«*//  Lajos es Filzentéry Dezső pedig szavaltak 
a jeh nvoltak általános tetszése közben. A mulat
ságnak reggel 7 órakor az obiigát korhely-leves 
elköltése után, lett vége.

Márczius 15. Már csak pár hét választ 
el bennünket a márczius 15 töl. attól a naptól, 
mely évfordulója a magyar szabadság kivívásának. 
Az ország legkisebb zugában is megszokták ün
nepeim e napot és igy nagyon természetes, hogv 
városunk is ünnepel. —- Tekintve, hogy a jelzett 
nap már nem igen van messze. jó volna, ha a 
város főbírája a szokásos aláírási ivet kiboesájtaná, 
ni'-rt itt csak úgy van és lehet értelme a márczius 
L> tkt ünnepélynek, ha egy helyen van megtartva 
es a hol hazatiiii kötelessége megjelenni minden 
gyes polgárnak.

A fúrón KxámorlÚHtil. NagyMihAIv 
Város számvizsgáló bizottsága a napokban vizsgálta 
át a város Isiit, évi összes számadásait. Monda
nunk t» alig kell, hogy a bizottság mindent a leg
nagyobb rendben talált és igy nyugodtan teheti 
meg jelenteset a legközelebbi képviselőtestületi 
gyűlésen.

- ax orothi ellen. Ismét pa
naszos .veet kaptunk .■ héten. Csakhogy ezúttal 
az. ovodm-ol vau szó. Megjegyezzük, hogy mi — 
mmda. dtg .mg kétséget kizárólag be nmn bízó- 
mtiat.k a vad, hitelt .-„utak nem adutik; de ne 
zöíiük'iööv','aS>ÍI",k| rövidet, kö
rin' «' I ív I?' " arr"1 l,a"aszk'«l‘k, misze-
,'J .-1V ' "',l ,,'vu,lal'a'1 ‘Kyermekek I., II., 111.
az 'ö ódában""^ M'-LVa “ SWrÍl"' “nlint 
"vermek Mvií'"'r,',,;L n"*' elel azi|le“- 
osziályozo'tt' I 'ín- '* Ml.í' "" allA.* í,lak- részesülnek 
oszlóit ökle. „'?> m"11 !"' s®r,«» “tmcsak az 
•■''ző igen liátr inv?' ’kr'’''C.a kis 8.verm«l‘<>kro

- i ha lantos. Jsinete ten megjegyezzük 
nn ennek a súlyos vádnak hitelt nemS;
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mert ha az csakugyan téay lenne, ugv nemcsak 
annak haladéktalanul leendő megszüntetését kellene 
eszközölni, hanem az óvónőket az ilyen eljárás 
további üzérétől szigorúan el kellene tiltani. A 
ezáfolatnak készséggel nyitjuk meg lapunk terét.

— Ipartestületi gyűlés A helybeli ipar 
testület f. hó 14-én Jelenek Gyula járási szolga 
biró elnöklete mellett közgyűlést tartott. Ezen a 
közgyűlésen választották meg az elnököt, a mi 
azért vált szükségessé, mert az eddigi elnök: 
Jiöntninnzky Ágoston lemondott. A közgyűlés azon 
bán a lemondást semmi szín alatt sem akarta el
fogadni és igy újból egyhangúlag a régi elnök 
választatott meg. — Most már csak az a kívánatos, 
hogy a testület kebelében dúlt ellenségeskedés tel
jesen megszűnjön és vállvetett erővel, egyetértéssel 
dolgozzanak iparosaink saját érdekükben.

— Farsangi-estély. A nagymihályi pol 
gári olvasó egyesület által e hó 27-én a .Kos
vendéglő termeiben tartandó farsangi estélyhez a 
szükséges előkészületek már mind megtétettek. 
Egész határozottan lehet állítani, hogy az estélv 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg sikerülni fog, mi 
különösen a környékbeli intelligencziának lesz 
köszönhető, mert mindenfelől sokan készülnek azon 
részt venni. Az egyesület a következő meghívót 
bocsájtotta ki, mit azzal közlünk, hogy ha valaki 
tévedésből olyant nem kapott, de arra igényt tart, 
szíveskedjék az egyesülethez fordulni :

— Meghívó. A nagymihályi polgári olvasó
egyesület a es. és kir. 34-ik gyalogezred zenekara 
és a szervezés alatt álló dalárda közreműködésével 
f. évi február hó 27-én Nagy-Mihályon. a „Kos
vendéglő termeiben saját könyvtári alapja javára 
zártkörű/anmmyí-estélyt rendez, melyre kívül czim- 
zett urat és családját tisztelettel meghívja Stépán 
Gábor, díszei nők. Sulyovszky István, ügyész. 
Kontsinszkv Ágoston, elnök. Bucsinszky Lajos, 
alelnök. Adler Béla, jegyző. Walkovszky Béla, 
háznagy. Buzav Gusztáv, pénztáros. Obira László, 
könyvtárnok. Választmányi tagok : Bodnár János, 
Gál \ ilmos, Herezik József, dr. Veszperényi József, 
Gulics József, Bujdos István, Frimmer György, 
Jelenek Gyula, ifj. Alexa Mihály', Mastsenvik Ede, 
Friedman Simon, Mathiász József, Szladek József, 
Miskovits Béla, Bujdos Antal. Beléptidij : Szemé- 
lyenkint 1 frt. Családjegy 2 frt 50 kr. Kezdete 8 
órakor. Bejárat a kaszinó kis kertiére nyíló ajtón. 
Műsor: 1. Nyitány. Előadja a cs. és kir. 34. gya
logezred zenekara. 2. Népdal egyveleg. Előadja a 
dalárda. 3. Szavalat. Virágli Józseftől. 4. „Fonj.- 
Műdal. Előadja a dalárda. 5. Felolvasás. Gál Vil
mostól. 6. Magyar népdalok. Előadja a dalárda. 
7. Szavalat. Sztankó Lászlótól. Táncz.

— Köszönet ágiivá n itás, A topolyául gör. 
katli. egyház elöljárósága hálás köszönetét fejezi 
ki ez utón is Rakovszkynő szül. Szladek Berta ő 
nagyságának azon jószívűségéért, hogy az ottani 
templomnak egy sok fáradságot és nagy türelmet 
igénylő, értékes hímzett oltárvánkost ajándékozni 
kegyes volt.

— A háztulajdonosokhoz. Most, hogv 
napok óta állandóan fagyos időjárás van. a házak 
előtt menni úgyszólván teljes lehetetlen, mert a 
haldokló járdán oly vastagon van a fagyos jég, 
hogy azon menni valósággal életveszélylycl jár. 
Igen helyesen tennék a háztulajdonosok, ha házaik 
előtt hamuval, fürészporral behintenék a járdát, 
hogy először ott kényelmesen lehessen menni, 
másodszor pedig, hogv esetleges szerencsétlenségek 
kikerülhetők legyenek, mert egy véletlen elcsúszás 
következtében oly szerencsétlenül is lehet elesni, 
hogy súlyosabb és végzetes sérülések állnak elő.

— Téli gazdasági tanfolyam, A 
zeinplénvárinogyei gazdasági egyesület a föld
művelési miniszter felhívására városunkban 20 
órára kiterjedő tanítást rendez a foldniiveléssel 
foglalkozó ifjúság részére. Az erre vonatkozó elő 
adások f. hó 21., 28., márczius hó 7., 14., 21.,
25., 28. és április hó 2., 4. és 11. napjain d. u. 
4—6-ig az állami iskola egyik tantermében 
Mathidxz József vezetése alatt, fognak megtartatni. 
A tanítás anyaga: a gazdasági alapfogalmak, a 
talajművelő*,  magtermelés; gazdasági trágvakészités, 
az ismertebb műtrágyák ismertetése, gyakorlati 
trágyázás, a növényre kártékony rovarokról, penész 

végre a 
, oltás,

Ezen

gombákról s azok elleni védekezésről s ’ 
gyakorlati kertészetről u. m. magvetés, 
ültetés, fametszés s terméshozamra neveles. 
gazdasági tanfolyamat ajánljuk a gazdálkodó kö
zönség ügyeimébe.

FELSO-ZBMPLEN

— A főlapéin figyelmébe. Az alábbi 
sorok közlésére kérettünk fel: .Sztropkó és a 
hozzá tartózó 6;> község lakói számtalanszor fel
hívták az illetékes körök figyelmét a sztropkó- 
mezőlaborezi, vulamint az Eperjesre vezető út
vonal tarthatatlan rósz, mondhatni siralmas ál 
lapotára. Ámde hiába való volt minden erőlködése 
az adózó közönségnek, mert a hova csak fordult 
a bajok orvoslása végett, mindenütt süket fülekre 
talált. Evekkel ezelőtt a nagy árvíz elvitte az 
< fndován épült azon hidat, melyen át Eperjes felé 
közlekedtek és azóta semmi intézkedés nem történt 
annak helyreállítása érdekében és igy, ha valaki 
Eperjesre akar menni, sokszor életveszély között 
kell az Ondóvá folyón átkelnie. A havaji út
vonalon pedig sokszor a postaközlekedés is szil 
netel vizáradasok eseten. A vidék megunván ez 
állapotot, kérvényt szándékozik e tárgyban egeik 
jeles orsz. képviselő utján az országgyűlés elő
terjeszteni, melyben ezen nagy fontosságú utak 
nyomorult állapotára reámutatva, az ország színe 
előtt kérnek gyógyirt sajgó sebeikre. Kérvényük 
ben kiemelik, hogy a inegye, Jekelfalutty gyufa- 
gyárának kedvéért, ezen egv emb. r érdekét dé
delgetve, 36.(KM) frtot adott a varehócz—radványi 

ott, a hol közös az 
vármegye semmiről.érdek, hallani sem 

Felső-Zem pl én i. *
— Selyem 

hónappal ezelőtt 
olvasó-egyesület folyó hó 
rendez a „Kosu vendéglő 
zetesnek ígérkező estélvre

ruha, 
alakult

1 udvalevőleg a pár 
nagvinihályi polgári 

27 én farsangi estélyt 
termeiben. Ezen élve- 

¥ . . . - kU,í inöseii a környék-
bal, de helyből is, igen sokan készülnek. És az. 
hogy ez az estély sikeresnek Ígérkezik, egyes 
embereket telelte hant és megmagvarázhatlan, de 
egyszersmind kvalifikálhatlan okoknál fogva, — 
mert az egyesület ellen felhozott és bosszúból 
eredő vádak mind alaptalanok, mert ha igazak 
lennének, úgy lapunk teljes erővel igyekezne az 
egyesület felrobbantására — válogatói nélkül, 
minden véren nevezendő eezközt ' felhasználnak 
arra, hogy ártsanak az estélynek. Így a többek 
között, annak az alaptalanul és’ oly sokát megvádolt 
olvasó egyesületnek ellenségei elhíresztelték, hogy 
az estelyen a nők kizárólag selyemben, bíbor
ban, bársonyban és a jó ég tudja, hogy 
milyen ruhában fognak megjelenni. Természeteseit 
ezek a nemet férfiak, kik között igen sok a 
statista és pipotya, ezzel csak azt a ezélt vélik 
elérhetni, hogy sok hölgyet a távolmaradásra akar
nak bírni. — Addig is, mig alkalmunk lesz ezek
kel a jó urakkal, mint a társadalom felbontóival, 
a saját módjuk szerint és méltán megérdemlő 
módon foglalkozni, köztudomásra hozzuk, hogy a 
27-iki estélyen mindenki — ha bármilyen ruhát 
fognak i» vitetni — igen szívesen láttatnak és 
egyáltalán nem felel meg a valóságnak a terjesztő
jükhöz nagyon is méltó alaptalan vád.

— Afántlékozán. A nagymihályi polgári 
olvasó egyesületnek Kotznáky Gyula újhelyi posta
főnök mintegy 70 kötet könyvet ajándékozott.

— Fiyyelmextetén. Mindazon szülőket, 
kiknek olyan hadköteles fiaik van, kik az április 
hó folyamán jönnek sorozás alá és akik valamely 
jogezitnen igényt tarthatnak a reklaniáezióra, 
figyelmeztetjük, hogy azt a helybeli főszolgabírói 
hivatalnál a folyó február hóban annál is inkább 
eszközöljék, mert később semmi néven nevezendő 
felszólamlás figyelembe véve nem lesz.

— Jelen cnemeték. Valami Pullactek Izidor 
és társa Rothmann Náthán a napokban különféle 
ravasz fondorlatokkal csaptak be és loptak meg 
több helybeli kereskedőt. így a többek közt Kiéin 
Áron vendéglőstől kicsaltak 20 frt 64 krt, Spiegel 
Bernáttól pedig, ki épen akkor a boltjának ajta
jában állt és háta megett osont be Pollaesek, a 
boltban volt asztalról 14 frtot lopott ol. Ezen sike
rekkel azonban nem elégedtek meg, hanem még 
aznap estefelé az egyik, Pollaesek, négykézláb be
mászott a Strömpl Gábor üzletébe, hol a kiszolgáló 
kisasszony előbb azt gondolta, hogy valami idegen 
kutya osont be, a kéznél levő bottal alaposan meg
rakta. Csak amikor jajgatott, derült ki. hogy nem 
kutyával, hanem emberrel van dolga. Erre aztán 
lármát csapott, mire az ipsét elfogták társával 
együtt é» a helybeli kir. járásbíróság börtönébe 
bekisérték.

— Vgyt'étl kerentetik. Sztropkói leve
lezőnk írja a következő sorokat: „Szlropkó város, 
mely 2116 lelket számlál, s mint járásszékhelyhez 
65 község van beosztva — ma ügyvéd nélkül 
van. Egv ilyen helyen, nemcsak hogy elkelne egy 
szorgalmas ügyvéd, de rövid idő alatt szép va 
gyonra is tehetne az illető szert. — Ajánljuk e 
rövid hirt azoknak figyelmébe, kiket megillet.

l’j pont a főnök. A helybeli m. kir. 
postahivatal főnökévé liogyántzky Alajos kassai 
postatiszt neveztetett ki, a ki állását a folyó hó 
2tfán fogja elfoglalni. A hivatal átadást Ilotziaiky 
G vula újhelyi postafőnök személyesen fogja esz
közölni.

_ ________________S
— Faiskola felügyelő’, Zemplénvármegye 

. alispánja Grőfcrik János sztropkói áll. isk. tanítót 
e járáshoz faiskola felügyelővé nevezte ki.

— Tanulmányát a szentföldön. Rosko
I vics Ignácz hírneves festőművészünk a múlt héten 

kelt útra Palesztina felé. A Sz.-István-társulat meg
bízásából nagyobbszabásu bibliai tárgyú képsoro
zat festésére készül s az ehez szükséges tanulmá 
nyok végett járja be a szent földet. Két hónapig 
marad ott.

— Megfagyott, Kozma János Zemplén 
községbeli 53 éves foldinives, folyó hó 8 án az 
újhelyi országos vásárról hazamenet, a' b. szögi i 
erdő határában megfagyott. A szerencsétlen ember 
a nagy hó elől egy fára akart felmászni, de már 
nem birt feljutni. Ilyen állapotban találták meg a 
segítségére sietett falubeli emberek. Kis leánya, 
a ki vele volt, B. Szögbe menekült a megfagvás 
elöl.

— Az ügyvédi kamarából, A kassai 
ügyvédi kamara közhírré teszi hogy dr. A’íss Sándor 
ügyvédet Sárospatak székhelyivel e kamara ügyvédi 
lajstromába folytatólag felvette.

— A mikor a csendőröket is meglopják. 
Hegyalján a vagyonbiztonság — oly gyenge lábon 
áll, hogy alig múlik hét a nélkül, hogy egyik vagy 
másik közrégben éjjelenkint fel ne törnék a kam
rákat és azokból a szalonna, zsir és egyébb élet- 
nemüek el ne tűnnének, sőt ezeken kívül a szár 
nyas állatokat is elemelik. A gyakori lopásoknak 
legjobban vannak kitéve : Sára, Újfalu, Liszka és 
Tolcsva. Jellem ?ő a dologban, hogy a tolvajok az 
o. liszkai csendőrség kamaráját is feltörték, s abból 

I az összes zsir és életnemüoket ellopták. A tettese 
két még nem sikerűit kinyomozni.

— Eleserélt ez intek. Egy vidéki lap hir 
rovatában olvassuk a következő érdekes hirt :

.(Eljegyzés.) Az adóprés és az Ínség elvették 
az eszét a Dombi tanyán a szegény Balogh János
nak. Mikor megperdült ablaka előtt a dob, a hol 

' Jogtalan ember törni, zúzni kezdett. Az árverés 
szégyenét nem tudta elviselni. Megháborodott, 
meg kellett neki háborodni. Es az egész nemzet 
megfog még háborodni az adóvégrehajtók miatt. 
De lesz ez még máskép is, csak türelem. Vederemo.

(Megörült.) Kovács Dezső, lapunk fürgetollu 
kiváló tárczairója tegnap tartotta eljegyzési ünne- 

1 pélyét Falvay Lenke kisasszonnyal özv. Falvay 
Domokosné bájos és müveit leányával Puszta Szeut- 

| Miklóson.“
— ÍJ császár és kir. czim. Különös 

furfangja van egyes hirdető cégeknek. Egy erfurti 
magkereskedő nagyban üti a dobot, hogy ő 

| erfurti császári és kir. udvari szálitó. Tud- 
tunkkal ilyen nem létezik, mert az illető Schmidt 
J. C. ezég csak a német császári és kir. szálitó 
czimet használhatja, tehát úgy látszik a magyar 
közönséggel ügyesen akarja tudatni, hogy ő a mi 
udvarunk szállítója. Ha a ezég kiszolgálása is ilyen 
szolid alapra van fektetve, akkor nem nagy bizal
ma lehet közönságünknek az erfurti magvakhoz.

Szerkesztői posta.
Partos Ggsla. (Bpest.) Kü«dinét • küldeményért. 

Jövő nzáiuunkban okvetlen meg fog jelenni.
Sztropkő. Azt egészen felesleges írni, hogy • 

leménvvk szerzőjét ne adjuk ki. Előszűr mi vagyunk felelős
iek miiulazért, a mi a lapban megjelenik és ha az illető 
közlemény miutltnbm megegyez intencziónkkab az ecetben 
- kérdőrevonás esetében — helyt is állunk ott. a hol kell. 

A megemlékezésért köszönetét nem érdemiünk. Szives üdvözlet!

Polgár. (Nagy-Mihály.) Már azt mi is tapasztaltuk, 
hogy Nagy-Mihályon csak az iparosokat tartják polgároknak 
Ez pedig nem helyes — a mint megjegyzi levelében — mert 
nemcsak az iparos polgár, hanem minden adófizető az. Hogy 
pedig itt azok, kikre a „polgár" elnevezést alkalmazzák, 
lenézésben részesülnek az „urak“ részéről, nem felel meg a 
valóságnak, mert higyje el, hogy minden valódi urirmbrr 

i nagyon jól ismeri a polgár szónak igaz és nemes értelmét.
Fagyon szép asszonynak. (Helyben.) A kedd 

délutáni utczai találkozás alkalmával tanúsított bizalomteljes 
és váratlan megszólításért forró köszönet és . . .

A, A, (ft.-A.-lTjhely.) Mi öntől a zárt levelező-lapon 
kívül, nem kaptunk ezideig levelet és igy nem is intézked
hetünk azon egyszerű oknál fogva, mert nem tudjuk, hogy 
miben kellene oly sürgősen intézkednünk.

(iátszérs. Leveléért köszönet. Megjegyzem azonban, 
hogy a hizelkedéseket gyűlölöm. — A teaestélyeken azon 
egyszerű oknál fogva nem jelentein meg. mert „oldalbordám" 
két hónap óta beteg, nála nélkül pedig „elvből" nyilvános 
mulatságon nem jelenek meg.

Felelős szerkeszt** :

GÁL VILMOS.
Kiadó-tulajdonos;

LAWDBSKAV B.



felso-xempl E.N. _____ 1897. február 18.

Kerem a 140 holdas üzemű 15 éves s nagy hírnek örvendő czeg pontos czimére 
ügyelni, mert itt több Unghvarynak is van 4 5 holdas kezdetleges kertészete.

Igv pl. l’nghváry J--/*efé. ki az egész országból ös-zehonlott fákkal kupeczkodik.

váratlan a maga xiexxiéToexi

-Cog’nac 
-Créme

és

Baraczk-Szesz.
Elszállittatott:

1890-ben 4S00 (négyezerny olezszízi palaczk.

1891-ben 5500 (hatezerötszáz) palaczk.
1892-ben 9500 (kilencezerötsz.) palaczk.

;®> 1893-ban 12000 (tizenkétezer) palaczk.
1894-ben 10000 (tizenhatezer) palaczk.
1895-ben 40000 (negyvenezer! palaczk.
1896-ban ooooo (hatvanezer) palaczk.

Cseresznye- és meggyfa-csemeték nagymérvbeni eladása.
Eladasra szánt készlet: cseresnyébol 80.000 drb.. meggyből 50.000 drb.

Cseresnyefa-csemetek arai: * 1»‘»" 240 < zentiméter magas hajtással hiró. gazdag 
gyökerű. -letér-'- 1- 2 éve.- csemeték darabja azok erőssége szerint 20 krtól 40 krig.

Meggyfa-csemetek arai M i t 3—4 gaadag gyBltari ig-n f.-ílődé*u.
életerős csemeték darabja azok erőssége szerint 20 krtól 50 krig.

1OO drb 40 kros csemete 1 vagv több fajban 38 frt \
Nagybani «» - - ; - - - s. 100-an

arak: / 1000 . 40 . . i . . 32 . \ kint
' 5OOO 40 . , 1 . . . 30 . /

A folyton növekvő kereslet is bizonyítja az áru jóságát, 
mely mellett ezer és ezer dicsérő és elismerő levél 

tanúskodik.
Kapható Nagy-Mihályon :

Olück Mór es Marmorstein Jenő urak kereskedésében, 
Weinberger Zalgmond, Pollak Henrik éa Zlmentepits Mór urak 

■ ■ kávéházalbin. ■■

Vezérügynök Fclsö-Magyarországra : MVisz Izmi, Kannán. 3

A 4 -’> éves, igen erős meggyfa-csemeték l«M»-a 4H frt. 250 drb vételénél 45 frt. 5o<» drb 
vételénél 44 frt.

Igen nagy készlet van a következő csere«ny«--fajokból Gerniersdorti nagy Nagy 
fekete ro|»ogós. Korai májusi esere-cnye. Badacsonyi óriás. Kerete z császár ropogósa. l>öu- 
nissen sarga ropogósa. lledeltingeni óriá*  !»r. Ént/, feketéje, S< bneider kései rop--g"-c 
í'oburgi korai fekete Glocker óriása. Büttner kései ropogósa Mezei ropogósa. Kevercben 
r<>|H.gi'.sa, lleint/.e korai cseresznyéje. Rorponai fekete ropogós Müvkebergi nagy. Disznódi 
fűszere*.  Jabotilav ropogósa. Hollandi berczegn'. Kanizsai fekete. Esperes ropogósa stb. sth.

Igen nagy készlet van a k-vetkező meggy-fajokból K'-rő«i m. ggv Spanyol tnegg\ 
Spanyol meggy pin>s. l’ándt meggy. Korai Hortenzia Hortenzia királynő, Eugénia. Váltva 
érő, Oignisi apátnő, stb. stb.

A fonti < seresnye és meggyfajokon kívül adatnak ki körte, a'ma. szilva. Ö8ZÍ es 
kajszinbaraczk. lasponya. birs- - eperfa-ojtványok úgy g.z-l.c-.tgi mint t.-rp-r- nevelt 
1 2- 3 t éve« példányokban, még pedig gazdag fajvála«/.tek mellett. A c semeték tisztán
homok talajon növekedtek » ezért gazdag gyökérzet s biztos fogamzási képességgel bírnak, 
ezen felül hiteles fajunk. edzett természetűek, egészségesek, hosszú életűek <•» igen öleseik 
is. Adatik ki fentieken kiviil 1 2 - 3 4 é ves vad-me z i- körtéből, almából dOUCinbol.
paradicsom-alma. birs, beszterczei szilva, duranczai szilva Prunus Myrobolona Saint 
Joulien. kökény, mandula, sarga baraczk. cseresnye. fekete meggy, sajmeggy ■ - eperből, 
az árak erősség vastagság szerint következők :

2. CSOPORT 3. CSOPORT

Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság
IC e c ske m éten.

KMtfli nmutih'trt kiválván alkalmon 2 .3 
ivnt vadanezvk :

I . Ml 11 tnm 1002 20 • 100019 80-
II 180 16 20

III b'i , 140 12 60

Xj/ári »;< mztn u '</. cu./y ' <-i»7/«íA<Á7
kiiiltrthf12 vvtn radonnak:

I. osztályú 100 I 10 frt 1000 9 90 frt
II 0 85 7 65

III „ 0 65 5 85

! Tessék árjegyzéket kérni !!
Gyümölcsfa vadonezok és nemes ojtványok eladása.

Vadoncznál 3 -5 lOjaai drb vételnél 5 I” - 1.5 százalék engedmény'

A rendkívül gazdag gyökérzetil életerős vadon, Zok erősség szerint egyenlő vastag
sápiakra vannak válogatva, mely végtelenül nagy előny a rendelőre nézve, ezen felül az 
árak is mérsékeltek illetve- igen alacsonyak.
3 4 5 eves allando. vagyis termo helyökre kiültethető es ott azonnal beojthato vadonezok:

Megnyitás.
BUDAPESTEN. BUDAPESTEN.
Újonnan, a haladó korszaknak minden tekintetben 
megfelelöleg a legkényelmesebb és fényes be

rendezéssel ellátott

DRECHSLER BÉLA
UDVARI KAVÉHÁZA

----------  IV KOSSUTH I.AJOS-UTCZA 18. ----------

&<«.' Felül nem múlható látványosság.
I.

II.
Ili

I.
II

III

Kezbeli 
minőségű

15 mili méter /OO
12 mili 700

nemesitesre alkalmas 2 3
10 mili 700 ra
7 mili 7OO
6 m. 700

szemzesre alkalmas I 2
700 ra
700
700

fit 7000 n 18 
7000 
looi)

Nyári
minőségűI.

II
III

5 mili
4 mili
3 mili

frt 7000 re 
7000 
inao

7OO ra 10 forint.
5
2.50
eves vadonezok.
2
1.60
1.20

eves vadonezok
1
0 80
0 60

' c-l-u z"k a k v«-tkőkb. l rendelhetők m- g körte, alma, doucin. paradicsom, birs,
prunus myrobolana. szent joulien. kökény, sarga baraczk. mandula, öszibaraczk. fekete meggy, 
sajmeggy. prunus mahaleb eper

A rendek- foganAto«itá«a illetve -szenilitásánál a telíti vonallal jelzett méretek 
pontosan betartatnak.

<ia/.da»ági <z- loki.< alkalma*  I 5 eve*  (nem ejtett epvrfából igen nagv készlet 
van. A csemeték drbja 25 kr. !•»<• drb ára 2o frt looo drb ára 170 frt. A gyengébbek 
aránylag olcsóbbak

Mindezen vadonezok n -.re ndelhetők

Unghváry Sándor,
gyümölcsfa-iskolájában Czegléden.

V-|.l.»i.;k ■mbmUIiuSAi n--.lt körte alma. HŰM.
öszibaraczk kajszin cseresnye meggy, eper, birs noszpolya esem i« a k x. tke/ó ár mellett

2 évet
3 M
4 .

Ozv. Lavotha Viuczéné tulaj
donát képező s Nagymihályban 
a Malom-utczán fekvő 92. ö. i. 
számú ház 1897. évi április 1-től

Az I
a 2
a 3
a 4

igen «zép csemete darabja . . lő 20 kr.

3»i
35

Nagyobb vételeknél árengedmény adatik.

I ! Tessék árjegyzéket kérni ! ! -----
Nyomatott Laiidesmau B. könyvnyomdájában.

bérbe adó. esetleg eladó.
A feltételek alulírottnál megtudhatók.

FRÖHLICH GYULA,
ügyvéd.


