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L&ndeiman B. könyvnyomdája.

E hó végével befejezi lapunk II. évfolya
mának első félévét mely alkalomból tisz
telettel kérjük mindazon olvasóinkat, kik
nek előfizetése lejár, hogy azt minél előbb 
szíveskedjenek megújítani.

Az iskolai év vége.
Időszerűnek találjuk ma. az iskolai év 

végével közönségünk figyelmét nemzetünk 
egyoldalú fejlődésére felhívni, mert, sajnos, 
szegény ségünknek csak részben okai az elemi 
csapások és a nagy adóterhek, de leginkább 
okai vagyunk mi magunk.

Minden ember kovácsa a saját szeren
cséjének", ezt tartja a közmondás és a leg
több esetben megfelel az igazságnak. Ma 
teljes lehetetlen egy oly nemzetnek a vagvo- 
nosothís. vagy csak a tűrhető jólét felé haladni, 
melynek lakossága az ipart elhanyagolva, 
leginkább a mezőgazdasággal, de még azzal 
is egyoldalnan foglalkozik.

Hazánkban ugy a kisipar.de még inkább 
a gyáripar olyannyira kezdetleges állapot
ban van, hogy alig vehető számba. Mi 
képezi tehát lakosaink főzömét ? Mezőgazda, 
vagy is paraszt, diplomás emberek, vagyis 
ügyvéd, mérnök, stb. A mezőgazda nem bir 
boldogulni, mert nincsenek gyárak, melyek 
ny ersterniényeit feldolgozzák s igy kénytelen 
azokon olcsó áron túladni, viszont ha a gaz
dasághoz gépek s egyéb ezközökre. saját 
magának ruhára, élelmiczikkekre van szük
sége, kénytelen koiikurrenczia hiányában 
azt jó drágán beszerezni s legtöbb esetben 
pénze küllőidre vándorol.

TARCZA
Egy csók miatt.

Mikor ez történt abban a Tisza partján levő 
kis faluban, akkor ott az volt a divat, hogy a 
gyerek alig cseperedett fel valamennyire, már is 
vasár és ünnepnapokon sarkantyus csizmában járt j 
a téli estéken és hajnalokon pedig eljárogatott a 
kertekbe tüzelni ; itt aztán, inig az idősebbek, ki 
két már legényeknek tiszteltek faluszerte. az öreg 
béressel megbeszélték a világ sorját, s aztán egyik 
leányra kígyót békát kiáltottak, a másikat meg 
feldicsérték a csillagokig, kivált ha az apjának 
volt vagy tizenkét ökre és egy két ezer torint 
inleren levő pénze, — addig a siiheder, felig Im ii
dig felcseperedett gyerek legény, gondot viselt a 
szalmatüzre s ezért a többiek — a legények 
megengedték neki, a mit még apja meg nem en 
gedett, hogy a lopva szerzett garason pipából az 
apjáéból elsimított dohányt füstölhetett, pipálhatott.

De még azt is megengedték neki ií"1eg«*nyek,  
kivált ha olykor-olykor meg is kínálta okit egv 
pipadohánynyal s vasárnap a „hosszufülii zsidó 
korcsmájában egy egy pohár borral, hogy velük 
tarthatott s nagyokat kurjanthatott és kötődhetett 
a lánysággal; igaz, hogy a lányok legényszamba 
sem vették, rá sem hederitettek, akármilyen na 
gvokat is ivott a bőszáj u üvegből; nem. mert meg 
csupasz volt az arcza, csupasz az orralja.

Ilyenféle suheder legény volt a bíró uram 
fia is, a Karcsi gyerek, a ki nemcsak a kertekbe

Nincsenek jol»l» helyzetben a diplomá
val bíró urak s egyáltalán az értelmi osztály 
sem. Pang a kereskedelem és nincs munkája 
a munkásnak. Ha akad is elvétve egy oly 
vállalkozó, ki gyárat építtet, az legtöbb 
esetben külföldről vándorol be hozzánk 
de ha a tulajdonos nem is külföldi műve
zetőket finomabb munkák kiállításához 
munkásokat és általában a szernél vzetet kény - 
teleli küllőidről szerződtetni.

Mi oka mind e visszás és hazánkra 
nézve telette káros körülménynek? Nem 
egyéb, minthogy népünk nem bir kellő 
érzékkel a fejlettebb ipái ligákhoz. A szülők 
gyermeküket csak a legritkább esetben adjak 
ipariskolába, a hol azok az ipar magasabb 
tudományaiban ny rí nék kiképeztetésiiket.

A legtöbb szidó, a ki csak némileg is 
jobb anyagi körülmények között van, gyer
mekét az ngynevezett „tudományos**  pályára 
adja és lesz belőle jobb esetben ügy véd, 
mérnök, orvos, stb. szaporítja a mindennapi 
kenyérért nehezen küzdők táborát — de 
igen sok esetben még e őzéit sem képes el
érni; elvégez néhány felsőbb iskolát, leteszi 
az érettségit — de abbahagy va bánni okból 
tanulmány ait — vagy hazamegy gazdálkodni 
és lesz belőle r o s z mezőgazda — avagy 
ami még rosszabb, a proletárok nyernek 
benne egy uj tagot.

A szülőket lehet ezekért leginkább 
okozni, mert elmondottuk már. hogy — a 
midőn zsenge gyermeket a tudományos 
pályára szánja, nem gondolkozik azon, hogy 
ilyenkor még nem lehet felismerni az eget 

járt tüzelni és a legényekkel tartott, velők ivott, 
de még próbálgatni is merte a kopogóst, ha va
sárnap délutánonként a , hosszufülii zsidónál**  Paska 
ezigány hetedmagával ráz üdítette; — próbálgatni 
is merte azt a tánezot, a mit még a legények sem 
tudtak megtanulni kellőképen. — De még ha ugy 
jött, a sora, a pengetésbe is belevágott, a mit pe
dig a legények se mertek megpróbálni, ha csak 
ki ki otthon nem. az istállóban, mikor senki sem látta.

De ha egyikük sem tudta azt a tánezot. hogy 
tudták mégis, Imgy pengető*  táncz alá való nóta 
is van a világon ?

llát biz azt ugy tudták meg. hogy mikor 
Markos Lajcsi hazajött a katonáskodásból, vasár 
nap délután illő módon felöltözködve, gyolcs ingbe, 
gyolcsgatyába, sarkantyus czizmába, selyem kis 
lajbiba, — kissé féloldat tején- nyoinintá darutol 
las, keskenyszélii kis kalapját, s aztán elment a 
korcsmába; ott a czigányok elejbe állt, egyszer 
elfiltyülte nekik azt a nótát, kétszer meg eldalolta ; 
a czigányok próbálgatták, hogy a másik vasárnap 
már féllábra állva is hiba nélkül tudták volna huzni 
még komiszáros ur előtt is.

A mint rázendítették a czigányok: Lajcsi 
szétnézett a lányok között, aztán og.vgyei, a lég 
szebbel, a bíró uram leányával tánezra pöndörö
dött s elkezdte járni, járta a pengetést, büszke 
testtartással, eziistszavu sarkantyújával minden sza
vát oly szépen kiverve, hogy még az angyalok is 
mosolyogva nézték, örömmel hallgatták az égből. — 
Legalább másnap a falunak apraja nagyja ezt be
szélte. 

ostromló tehetséget, az elfogult szülő ott is 
hajlandó sokat Látni. a hol nagyon kevés 
van. vagv énen semmi. Ot-liat év múlva 
nőnek a költségek és a gyermek előtt a 
megoldandó feladatok: hol az anyagi támo
gatás törik meg. hol a gyermekben a kitár
téin, lúd mind a kettő. Nem mehet tovább. 
Tudományt vajmi keveset hoz haza a jprlya- 
tévesztett nagyreményű, de hoz pantallót, 
német kabátot, magas kalapot, czigarettát. 
most már nem veheti fel ismét a paraszt ruhát, 
mert hiszen már ..itju ur,**  abban a szóban 
is benne van mar az ur. Majd megürül egy 
kis dijnokság valahol és minden ilyen nagy 
fontos állást les vagv harmincz ex-nagyre
ményű : szinte beleöszübiek, élnek nyomo
rultan, mert hasukba nem hit senki, a szülők 
nélkülöznek, de a pantalló kifogástalan, a 
kabát uras, a czigarett ott füstöl a szájszeg
letben. Ma azt reményűk, holnap arra vannak 
kilátásaik és nyomorogva dőlnek ki, az élet 
átgázol rajtuk, mint a semmin.

Az előttünk élő nemzedék g\ ártotta az 
urakat. Igaz, hogy DM) közül csak 10 jutott 
diplomához és e 10 közül is csak egv hajtja 
ki a nevelésére fordított kamatokat, de az 
a száz, a ki elindult, az, ha tovább nem is. 
de odáig mind eljutott, hogy u r a k a r 
m a r a <1 n i. Ma tízszer anny i müveit és 
félmiivelt ember van. mint a mennyi hivatal 
és állás, lio] alkalmazni lehetne.

Nincs olv kis község az országban, hol 
n<- nyomorogna egv-két ilyen kínnal csinált 
ur. ki évek óta koplal egy kis állásra és 
lyukasra beszéli az intézők füleit. Ez a hely*

Mig Lajcsi a szép kis lánynyal tánczolt, a 
lányok és legények kört formáltak és ugy nézték 
szemmé válva valamennyien azt a csábos tánezot, 
a melyben az a szép leányka harmatgyönge kar
ját vállára fektette, karcsú derekát átengedte a le
génynek, rózsás orczáját pedig lehajtotta gyönge 
szép telt karjára, mialatt aranyos lelke csak az is
ten a megmondhatója, mit gondolhatott, de hogy 
szépet gondolt, kitetszett édes mosolyából, mely 
folytonosan ott lebegett pirzi piros ajkain. A többi 
lányok illeg az alatt, lehet hogy irigyelték is a kis 
leánytól azt a szerencsét, hogy épen őt vitte el 
táuczolni az a piros arczu, bodor hajú szép sugár 
legény.

A mint elhagyták a czigányok a pengetést, 
Lajcsi abbahagyta a tánezot, de nem bocsájtotta 
el tánezosnoje kezét, hanem kézenfogva egy kissé 
félrevezette a lányoktól és legényektől, azután de
lejes bogár szemeivel behmézett a leányka szelíd 
tekint*  tii, liefelejtskék szemeib •, mialatt azt a 
kérdést intézte hozzá, Imgy kinek hívják ?

A leányka azt mondta, hogy Katikának.
Noliát Katika, van e már szeretőd ? — 

kérdezte Lajcsi.
A hány ka erre lángvörös lett, lesütötte sze

meit. de azért, bár alig hallhatóan, azt susogta, 
hogy : van.

— Ha van. hát én meg majd elszeretlek tőle; 
monda Lajcsi gyöngéden megszorítva a leányka 

kezét.
Katinka erre azt tette, hogy semmit sem 

szólt, Lajcsi gondolhatott, a mit akart.

kisipar.de


zet napnil-iinpra nwazalib le»z. az álla III irt 
takarékoskodni kénytelen, keverednek a hi
vatalok és a minősítési igények tőkoz<>dnak, 
a félképzett emberek elbuknak. A befejezett 
neveléshez minden egyében kívül még' sok 
pénz is kell.

Ne légy e n a gy erek ur!
I te ha tehetsége van és vagyona nincs. 

hog\ a maga földjét szánthassa, azt se taná
cs*  dju k. bog v béres legven és a más kenyerén 
öregedjen el.

Nvers termelő állam vagyunk, de ma
holnap a szomszéd államok védvámjai miatt 
nvers termékeinket nem vihetjük ki többe, 
feldolgozva pedig mind eladhatnánk, d e 
nincs számot tevő iparunk, nem 
tudjuk feldolgozni.

Legven a gyerek iparos!
Az az iparos, aki a mai kor igényeihez 

képest neveli magát, nem fejezi be válidor- 
utját l'jhelven vagy Kassán és nem jön 
haza egv lélekzetre megházasodni es minden 
tőke nélkül ..mester-kedni. az boldogul, 
azé a jövő.

Gál rumon.

Vegyes hírek.
— A próbakiirezés átvétele. A váró 

sulikban eszközöli próbakövezést az újhelyi állam 
építészeti hivatal főnökének felülvizsgálata után a 
héten vette át a város. A kövezést a szak férfiak 
kitűnőnek és igv természetesen átvehetőnek is ta 
lálták. a mi tényleg meg is történt. A kövezés 
összesen frt 70 krba került, ebből az érdekel
tek és pedig özv. dr. Fleixrhnei' Samum- .><» frt 
7‘J krt Siilyovtzky István 241 írt HS krt. és a 
kincstár 2<N» frt 21 krt. azaz összesen 4‘.,s frt 9K 
krt fizető k; igv tehát a városnak az egész pró
bakövezés 4’.*s  írt 72 krjába került. — A mi a 
kövezést illeti, most hogy az teljesen készen van, 
minden tekintetben kifogástalannak mondható és 
ha azon végig tekint az ember. látni lein t. hogy 
mennyire emel: nemcsak a város külcsinját. de 
azon épületeket is. inelvek előtt elvonul. Bizony 
kívánatos, hogy legalább a főutcza láttassuk el minél 
előbb ilyen kövezéssel.

— Iskolai vizsgálatok. A helybeli ál
lami elemi népiskola osztályaiban az évzáró vizs 
gálatok a mai nappal befejezést nyertek. Azoknak, 
kik a vizsgálatokon — sajnos feltűnő kevesen — 
megjelentek, ismét csak arról kellett meggyőződ
niük. hogy a tantestület mind*  n egyes tagja a 
legnagyobb odaadással és lelkiismeretességgel igye

A czigánvok gvantáztak, aztán rázendítették 
a csöndest, ezután meg rárántották a frisset; a 
legények — ki-ki a maga párjával — elkezdték 
aprózni a tánezot. aztán átcsapva a vígba, úgy 
megforgatták a mosolygó lányokat, hogy kipirult 
az orczája valamennyinek.

Folyt a mulatság szakadatlanul, a meddig 
folyhatott, ugyanis addig, mig a kisbiró azt nem 
mondta, hogy: .Elég legyen már legények! Haza 
kell menni ' Masszorra is kell hagy ni a mulatság 
bó| !“ Igaz, erre egy kettő a legények közül egy 
ideig kötekedett a kisbiróval. de mikor látta ez, 
hogy több kettőm’! : nerfl sokat teketóriázott, ha
nem oly nagyokat kezdett mondani, hogy a leány, 
valahány volt, annyifelé szaladt, ekkor aztán szép 
csöndesen a legények is hazamentek.

Mig a mulatság tartott. Lajcsi mindig a szép 
Katikával tánczolt. vele mulatott, vele enyelgett. 
Mikor vége volt: azt mondta Katikának, hogy jövő 
vasárnap mulatság után elkíséri a kapujukig. Ka
tika azt mondta, hogy .jó |esz!“ A minek pedig, 
ha megtörténik, az a jelentősége lesz, hogy mehet 
már a Katika szeretője hatfelé is, ha hívják, esak 
o hozzá ne menjen többször, mert úgyis hiába 
megy már ezután *

E vasárnap után következő bet Katikának, — 
maga sem tudta miért ? - végtelen hosszúnak t« t
szett. No. de mint mindennek a világon, vége lett 
ennek is. Megjött a vasárnap s délután a lányok 
és legények mulattak, tánczoltak, ép úgy. mint a 
mull vasárnap. • Hl volt a korcsmában Katika is. 
meg Lajcsi is ; mint a múlt vasárnap, együtt mu 
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kezet, hivatásának megfelelni. Öröm volt hallani a 
gyermekek szabatos és talpraesett feleleteit a hoz 
zajok intézett kérdésekre. (Vak az a k*r.  Ma » 
közöttség igen kicsi részének van érzéke ezen 
vizsgálatok iránt és tájára sem mennek az isko- 
Iának. Valószínű azonban, hogy az iskolaszekt 
tagok bámulatos indolentiája okozza a közönség 
részvétlenségét is. mert több esetben küldözgetni 
kellett egv iskolaszéki tag után, hogy legyen lég 
alább, a ki kérdéseket adjon fel a gyermekeknek.

Az évzáró ünnepély után, mely e lm 29 un 
lesz, tanítóink megkezdik a kiválóan megérdemelt 
vakácziót. hogy ősszel ájult erővel lógjanak a lég 
nemesebb munkához.

Sztrajnyán átesatolása. Bizonyos idő 
közökben fel felbukkan ez a kérdés a felszínre es 
foglalkoztatja az érdekelteket. Most újabban — 
mint értesülünk. Sztrajnyánban ez ügyben kö
zelebb népgyülés tartatik. a mikor is több szónok 
fogja ismertetni a városunkhoz való csatolás elő 
nveit. A népgyülés czélja különben meg az is, 
hogy úgy a két érdekelt vármegyéhez, mint pedig 
a miniszterhez nagyobb küldöttséget inenesszen 
ez ügyben.

— -4 hiénák. Több galicziai és zempléni 
ember panaszt t< tt a kassai rendőrségnél, hogy 
részint ungvári, részint budapesti ismeretlen ügy
nökök csábitó Ígéretekkel elcsalják őket hazá
jukból és arany hegyes Amerikába ígérik őket 
kiszállítani öleséi pénzért. Mikor aztán úgy magu
kat, mint összes pénzüket a kivándorlók a bűvös 
beszédű pártfogóra bízták, az ipse a legközelebbi 
állomáson egyszerűen megszökik tőlük s a becsa
pott parasztok rendesen csak a hatóságok kegyel 
méből képesek haza vergődni. A rendőrség mindkét 
esetben eredményesen járt, mert úgy a budapesti, 
mint az ungvá i hiénákat kinyomozták. Az ung 
vári kapitányság (Irünfeld Lajos kucsébert és 
Pollacsek Jakab esernyöst engedély nélküli ki
vándorlás közvetítése miatt 22 és 7 nap elzárással 
és 150 és 50 frt pénzbüntetéssel sújtotta ; a buda
pesti Schlesingcr Waldman Ármin ellen, aki 
mint kfénykéi ic/.elt ismert széd« lg< • most is a fog
házban ül, az eljárást szintén megindították.

— Juniális. A bánóczi és vásárhely i ev. 
ref. iskola növendékei számára llaniszkó János 
bánóczi tanító és Pupp András vásárhelyi segéd 
tanító f. hó 17 én a vásárhelyi erdőben majálist, 
jobban mondva juniálist rendeztek. Ezen gyermek 
mulatságon nem volt nagy fény és pompa, de an
nál nagyobb volt a kis emberek öröme és lelke
sedése. midőn nemzeti szinti zászlók alatt magyar 
dalokat zengedezve vonultak ki és jöttek vissza 
tanítóik és llutke József lelkész s iskolaszéki el
nök vezetése alatt. A csaknem kivétel nélkül 
közrendit gyermekek szülei is eljöttek részt venni 
gyermekeik ártatlan örömeiben, s az egyszerű szti 
lék szemeiben felcsillámló örömkönnyek hálás ju
talmai voltak a tanitók fáradozásának, hogy e mu
latságot rendezték s annak, hogy növendékeiket 
oly szép magyar dalokra tanították, melyeket a 
zene elnémulása után el eldalolgattak. Eszünkbe 

latiak, együtt tánczoltak. Tánczközben, épen mi
dőn egy ropogós csárdást jártak, egyszer csak azon 
vette magit észre Katika, hogy Lajcsi egy tüzes 
csókot nyomott kis szájára. Erre Katika durczás 
képet vágva tekintett Lajcsim, aztán azzal fenye
gette. hogy ha még egyszer ilyent tesz, menten 
megharagszik. Lajcsi a világ minden kincséért 
sem akarta volna magára haragítani Katikát, azért 
hát rögtön kérte tőle vissza még azt az egy csókot 
is. a mit az imént adott neki. Katika vissza is 
adta, csakhogy ott kint az udvaron, a hol azt hitte, 
hogy nem látja más. csak a jó isten.

•
Édes anyám ! — kiáltá a Karcsi gyerek, 

a bíró uram fia. berohanva az udvarukra. Hallott e 
már kelmed ehhez foghatót ; Markos Lajcsi meg
csókolta K itikánkat a korcsmában !

Ne beszélj már! Megbolondultál? — ki 
áltá a biróné, összecsapva a kél tenyerét.

— Aszondom, hogy meg ? Azután Katika 
meg az udvaron csókolta meg Lajcsit.

— Láttad ?
Hogyne láttam volna, hiszen csak nem 

vagyok vak?! kiáltá Karcsi, aztán visszafutott 
arra, amerrol jött.

No megállj, te szép virág ! Majd megta
nítalak én téged, hogy kell egy lókötő fiával, a 
kivel szóba se kéne állani, hogy csókolódj más 
szór, csak gyere haza, tört ki a bíróimból a 
méreg s lo im nve a házba, még a haját is lépte 
mérgében, mert szerinte iszonyú szégyent hozott 
leánya házukra.

1897. junius 24.
_........... - _ ... --------- -  

jut itt Galilei mondása: .mégis mozog a föld!*  
vagyis szépen elterjedhet a magyar nyelv itt ezen 
a tót vidéken is. csak legyenek oly mozgató erők, 
nielv. k mozgassák a szent ügyet s ne lankadjanak 
soha a nehéz, de szép munkában !

— Ftilvaink mayyaroumMta. Sztárai 
levelezőnktől — a ki mellékesen legyen mondva, 
minden félévben ir egyszer — a következő őr 
vende.es sorokat vettük : Becses lapjának legutóbbi 
számában közöltetett, hogy Butka községben ma 
gyarosodik a tót lakosság. Azt hiszem, kötelessé 
get mulasztanék el, hogy ezzel kapcsolatban em 
ütésre méltó dicséretre ne juttassuk a tmgymihályi 
járás Sztár.i. Krivostyán és < treszka községek tót 
ajkú lakosságát sem, kik szintén tantijeiét adták a 
magyarosodás mikénti előrehaladottságának. Fő
tiszt. Szkuikny Lénáid sztárai rk. plébános ur, 
iskolaszéki elnök vezetése mellett a napokban le 
folyt évzáró vizsgálatok alkalmával, tilt íven a köz 
ségi elöljáróság és a környék intelligencziája kép 
viselve voltak — meglepően örvendetes eredményt 
konstatáltak. A tót gyermekek nemcsak hogy kellő 
tiszta magyarsággal válaszoltak a neki< k teladott 
kérdésekre, ham m a magyar nyelvből elsajátított 
tanulmányukat mondattanilag is fejtegettek ; neve
zetesen tudtak elemezni, ragozni, egyes költenie 
nyéket hangsúlyozva szavalni, az életben nekiek 
legszükségesebb számmiivoleteket kidolgozni, föld
rajzi és történelmi nevezetességekei előadni stb. 
Az érdem Znvrrin Endre sztárai, Fabry Paulina 
krivostváni és ( xoWa'k László oreszkai tahitoké, 
kik lankadatlan szorgalommal igyekeztek — kii 
lönöseii ez évben — megmutatni, hogy az állami 
segély által kiegészített tanítói javadalmazásukat 
méltán kiérdemelték. Majd az egyházi énekek és 
világi dalok zengedezése után Szknrktiy Lemérd 
plébános a tapasztaltak fölött megelégedésének és 
meleghangú köszönetének adott kifejezést úgy a 
tanítók fáradozásai, mint a gyermekek szorgalmáért, 
s buzdította őket, hogy ezen kifejtett igyekezető 
két és szorgalmukat a jövőben is gyarapítsák, 
l'gy legven !*

— \ árosunk közszeretetben és
becsülésben álló királyi közjegyzője : l'ulányi Géza, 
még piros pünkösd másodnapján eljegyezte Kas 
sáli a szeretetreméltó és mfiveltlelkű Al-rjry Mária 
urhölgyet. Hogy feltűnő ne legyen olvasóink 
előtt ennek a kedves eljegyzési hintek ily későn 
való közlése, megemlítjük, hogy annak megtör 
tente esak most hozatott teljesen nyilvánosságra.

McymökiUt e»clé<l. F. hó 21 én éjjel 
■Seliibifrhl t'hajim sztropkói városi pénztáritoktól 
cselédje Krijka Anna megszökött, s hogy utazását 
kissé kellemessé tegye, llXt torint útiköltségét emelt 
el a pénztárnok könnyen hozzáférhető pénztárt he
lyettesítő faalkotmán'yából. Ámde nem sokáig él 
verhette az arany szabadságot, mert az ottani 
szolgabirói hivatni sürgönyére az eperjesi rendőr

A mint alkonyaikor, táncz után hazament 
Katika, az elfogult anya rögtön nekiesett, irgalmat 
lanul lehordta, mindennek elmondta, csak jónak nem. 
Katika sirt ritt, de a szívtelen anya nem lágyult 
meg azon, sőt mi több, vette a söprűt és még a 
portáról is kikergette felfalu szemeláttára.

Szegény Katika, aztán mikor az utczán volt, 
kötőjébe takarta arcát, hogy a szégyenpirt ne lás
sák azon s eltakart arccal, sírva, zokogva elindult 
a felvég felé. Hagyták menni, nem hívta vissza 
senki, nem követte senki.

Másnap r<*ggel  azonban nemcsak a félfalu, 
hanem még maga a birőné is keresésére indult 
Katiká nak; sírva panaszolta mindenkinek, hogy, 
milyen rósz természete van neki.

Nem hiába, hogy sokan keresték, de délfelé 
meg is találták a felvégi ivókutban, de nem Kati 
kát, hanem csak hideg merev testét.

A mint Lajcsi ezt meghallotta, úgy megszé
dült. hogy alig birt magához jönni.

E gyászos esel után következő nap a falu 
nak minden valamirevaló lánya csak özönlött a 
Tisza partjára, mig oda nem értek, egész utón 
azt dalolták, hogy :

.Tisza paliján van egy hajó kikötve, 
Abban tvlíNzik egy *zé,»  legóny megölve: 
J.*rt.  k lányok öltö/.toMMlk hilw^rba. 
Temeafllik el egy nefelcjts bokorba,M

Csakugyan, olt feküdt egy kis csolnakban, 
hidegre hülve, némán mozdulatlanul, ruhától fősz 
tolt mellén égi mély sebbel, jobb kezében egy 
kést görcsösen szorítva egy szép legény : Markos 
Lnjesi . . . egy esők n.i.«!

vende.es
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kapitányság hamarosan letartóztatta. s a ineginoto- 
zás után az ellopott pénzt is megtalálta nála. Ezen 
szerencsés kimenetelű esetből nemi tanuságot is 
meríthet a pénztáritok, aki kezeli az adópénzekvt 
anélkül, hogy egy vasszekrényt szerezne be ma 
ganak ; igen sokszor pétiig ezrek is hevernek nála 
az atloprnz.ekból anélkül, hogy annak biztonságé 
ról valaki legkevésbé is gondoskodna.

TŰZ. Ma egy hete éjjel S/.irajnváltban 
tíiz Ütött ki és két házat teljesen elhamvasztott. 
A tíiz keletkezésének oka isin rétién.

— Az asszony adósságai. \ kir. kúria 
egy konkrét esetben kimondta, hogy a térj nem 
tartozik a felesége által tudtán kiviil rendelt 
ruhák árát kifizetni. mert a felperes szállító elinti 
1 asz. tóttá a férjet a sok éven át eszközölt szállítások 
fizetésére időközönként felszólítani és ez állal figyel 
lilét felesége költekezéseire felhívni.

Lecsapott villáin. E hó 17 én éjjel 
Sztropkón és vidékén dühöngött vihar alkalmával 
a Eelső Szvidnikre vezető útvonalon a villám két 
távirdaoszlopot pozdorjává forgácsolt szét, (’gvan 
ekkor a sztropkói posta és táv. hivatalba is l»eha 
tolt, a hol a B. >zv úlnikie vezető huzalágat a gép 
az asztal felett elperzselvén, daczára annak, hogy 
a hivatal szabályszerűen volt elzárva a \ illámhári 
tóba hatolt, ahol a rézcsiiesokat összeolvasztotta, a 
vékony drótokat elégelte és a villámhárító r 
kezet megóvására elhelyezett iivegfed' les szekrény 
két szétzúzta. Bejárta még a többi gépeket is. de 
szerencsére egyéb komolyabb baj nem történt.

— Iskolalátogatás. Az aharai iskolaláto 
galási körhoz tartozó málezai. aharai. nagy táskái, 
kis ráskai ov. ref. iskolákat Horkai/ Bertalan, aha 
rai ev. ref. lelkész iskolalátogató, f. hó 2. és 3 án 
meglátogatván, kitűnt, hogy a szellemi eredmény 
a ki> ráskai iskolában dicséretes, a nagy táskáiban 
dicséretes, az abar.aiban kitűnő, a málczaiban di 
cséretes.

.í rézkrajvzá rosok bevonása. A in.
kir. pénzügyminiszter folyó évi május hó 23 án 
40.91X. sz. alatt rendeletet adott ki. mely szerint 
az ausztria értékű 1 kraj czáros és •' (1, féli kraj 
czáros rézváltópénz 1X9X. évi július hó 1 éve) 
forgalmon kiviil helyeztetik. Ennélfogva ezek az 
értnek a magán forgalomban már csak IXftS évi 
junius Boáig fogailandók el nvvérlékekbt-n, illető 
lég az 1X92. évi XVIII. törvényezikk XIII czik 
kében megállapított fizetési értékükben. 1X92: 
XVII. t. czikk 21. íjának b pontja értelmében. 
E rendelet életbeléptének napjától fogva n ni kir. 
állami pénztárak és hivatalok a nálunk meglevő 
vagy hozzájuk befolyó ausztriai értékű egykraj 
czáros és félkrajczáros rézváltópénzt többé ki nem 
adhatják. Ellenben a m. kir. állami pénztárak és 
hivataloK tartoznak bezárólag IX99. év i tleczcmber 
hó .lóikéig névértékben, illetőleg az 1X92. évi 
XVIII. törvényezikk XIII czikkébett megállapított 
fizetési értékben, tizetéskép vagy beváltás végett 
elfogadni, még pedig az 1X92: X\ II. törvényezikk 
21. íj a értelmében tizetéskép 5 írtig, illetőleg 1O 
koronáig, beváltásként a váltó pénztáraknál kor 
lattanul.

— Péter-Páli bál Szobrá.nrzon. A szob 
ránézi fürdő igazgatósága Lányi Gyula ungvári 
zenekarának közreműködése mellett f. hó 26-án 
szombaton a fürdő nagytermében tánczvigalmat 
(Péter-Páli Bált) rendez. Belépő dij sz.emélyenkint 
1 forint. Ételekről és italokról Szilágyi Lajos johirü 
vendéglős gondoskodjk.

— Közgyűlés. A málezai gyógyfürdő igaz, 
gatósága a részvényeseket f. hó 27 éré, azaz v:i 
sárnap délután 3 órára a Málczán tartandó koz 
gvülésre meghívta. A közgyűlés leginkább azért 
hivatott össze, hogy határozat hozassek a fölött, 
vájjon bocsájtassék-e ki még 1;H) drb. uj részvény 
vagy pedig a meglevő részvények érteké emel
tessék e fel darabonként 1O írtra. Ezenkivül illeg 
vizsgáltatik az eddigi kiadás es bevétel, továbbá 
a fürdőre vonatkozólag tett és ezután leendő intéz 
kedések miként leendő keresztülvitele fölött fog a 
közgyűlés határozni.

— A nztroykói iskolai vizsgálatok. A 
sztropkói idei évzáró vizsgálatok f. ho 19-cn kéz 
dődtek és 21 én fejeztettek be. Mint tudósitónk 
irja, a vizsgálatok kitűnőim sikerülök, mivel a 
növendékek valóban meglepően és minden vara 
kozást felülmúló módon feleltek a hozzájuk inte 
zett összes kérdésekre. A szülők teljes megelégedé
süket és köszönetüki't fejeztek ki a tanítóknak, 
kik minden tehetségüket arra fordították, hogy a 
tótajku gyermekeket megmagyarositsák, a mi a 
legnagyobb mérvben sikerült is nekik.

Időjós a nte! lényzsebben. A károm 
kodá> megszüntetésére jelent meg egv könyv 
mondanunk sem kell, hogy nem magyar; aki 
kiváncsi rá, az rendelje m<g Berlinben Hugó 
Steinitznál. A könyv, cske zöld, mint a leveli béka 
s olyan gondosan össze van ragasztva, mintha Patt 
dóra szelem zt je volna, mely a szeleket tartja 
fogva A szerzője Ealb Rudolf, e század legna 
gyobb leveli békája. Hogy mi köze neki a károm 
kodáshoz? Mi sem világosabb. A legtöbbet akkol*  
káromkodnak, amikor jó időt várnak és csúnya 
idő ül be \ agy megfordítva, mert nemcsak korcs 
márosok vannak, a kiknek szép idő kell, liánéin 
esernyő-gyárosok is, akiknek vihar és vész az 
ellető elemük. Hál a Ealb Rudolf időjósa a 
mellén vzsebben szépen kielégíti mind a kettőt. 
Szerint.- július első |o napja a korcstnárosoké, a 
vége pedig az eserny ö gyárosoké Közben hűvös 
idő lesz, amelyben mind a kelten pihenhetnek. 
Augusztus havában azonban az cseni vősök fizetés 
képtelenek lesznek, mert nyoma sem lesz az 
esom k. a korcsinárosok meg hasat eresztenek és 
leiszöktetik a bankok részvényéit vagv ezer per 
czenttel. Igy lesz, mert igy olvastuk ezt nyomtatás 
bau. meg pedig nemet belükkel s a ki nem hiszi, 
az menjen július elején bottal, július végén meg 
esernyővé! sétálni. S akkor vagy niegázik vagy nem.

Hamis pénz. A felvidéken és igy vár 
megyénk terűién is egy i.lo óta ig.-n sok hamis 
korona és egy forintos van forgalomban, melyek 
jobbára Ausztriából kerüllek ide. A hamis egy 
forintosok 1X60 as évsz.ámmal vaunak ellátva s ón. 
ólom és horganyból készültek. Csupán súly úknál 
fogva ismerhetők fel. Iiogv hamisak.

.>// a különbség a magyar és né- 
met nyelv között? Ezt a régi jó adomát eleve 
niti fel valaki a „T. II “kan. E szerint: „A né 
illetnek a lova rossz i Ross . pedig hájjal él lleu . 
A szénája vizen tér in Wiese . Ha útra megy, 
mindjár vége van W'eg . A nap neki mindig tág 
Tagi. A hold mindig valamit mond Mond). Az esőre 
mindig panaszkodik, régen volt Regen). Ha vala 
mi tetszik luki, az kútnak Gut mondja. < Hv csu
dálatos ember, hogy a serrel szab Schecrc . Előtti*  
csak az óra az ur I ’hr». Az előtt kalapot emel, 
a ki tön Von . A fülével szagol íOliri. A német 
nek a lelk« sz.'-l Se. le., a té.ttól l’odI nagyon tél. 
pedig utoljára is a té.t 'föd • húzza ki belőle a lelket.

A közönség köre.
I’. r.'vat .italt a ké/l' im-iiyk k<>z*'>lt«*tii«k  azon

l.an a l'elelőssóg tniielig a l.ekül'lé't terheli.)

A _ Belső Zemplén“ múlt számának vegyes 
hírek rovatában X. X. tollából .Iskolalátogatás4 
czim alatt rövid közlemény jelent meg, mely kii 
lön.isen a helybeli és környékbeli tanf’érfiak között 
élénk é-rdeklodé-st keltett. Ennek folytán felkérjük 
.•i közlemény t. Íróját, miszerint ILniiszká János 
bánóezi tanúét tanítási módszerét ugyancsak a 
.. Belső Zemplén1* legközelebbi .szálltában ismertetni 
szíveskedjék. Kérjük továbbá, hogy a kitűnőnek 
nyilvánitott elért eredményt is feljegyezni legyen 
szives.

Több tanító.

CSARNOK.
Árva fiizva ...

\na fűzfa busán néz a földre, 
Mmtha rajta örömet keresne. 
Nem talál ott örömet sohase : 
Arra rótt és árva lesz örökre.

Elnézem a szúrnom fáz ágát, 
lioldogsúgom. gyötrelmem tanúját
Hej ' alatta fogadta, hogy szeret 
Es alatta csalta meg a szíremet.

Ha ó ránéz ez árra fűzfára, 
l'gijan mit is gondolhat magába ? !
Nem sajog-r a szíré utánam '
Jaj 1 az enyém megreped bájában.

Fábián István.

Melyik hónapban legjobb házasodni ?
A házasság dolgában tudvalevőleg két pártra 

szakadnak az emberek. S az egyik párt, mely 
szent Pál rideg elveit vallja, e fölvetett kérdésre 
egyszerűen a/.zal felel, hogy házasodni egy ik 
hónapban sem jó; a másik párt pedig, a 
melyikbe a poetikusabb szivü fiatal emberek és 
az asszonyok tartoznak, kivétel nélkül nagy 
mollon azt válaszolja, hogy mindegy, akármelyik 
ben. de legislegjobb tné-g a folyó hóban meg 
házasodni. . . Azonban erre a kérdésre csak 

látszólag lehet ilyen egyenesen felelni. legalább 
egy amerikai lapban most hosszú értekezést 
olvasunk kétségkívül széles köröket érdeklő 
témáról. Ennek a czikknek a szerzője mindenek 
előtt konstatálta, hogy a házasság hangulat dolga, 
a hangulat pedig okvetlen legerősebb a szi
vünkben a házasság első li*-tril»en  ; mindenáron 
arra kell tehát törekednünk, hogy szivünkben 
e hangulatot lehetőleg tartóssá tegyük, hogy 
legalább emléke egész életünkön át kísérjen. 
Milyen milieub.- helyezzük tehát házasságunkat, 
hogy hangulata legjobban hatalmába kerítsen ? 
A v irágfakadás vagy a gólyatávozás idejébe, 
nyárba vagy pedig télbe. A tavasz mellett két
ségkívül sok érv szól, a szív akkor harmóniába 
olvad a feltámadását ünneplő természettel s együtt 
lljoilg vele. l)e viszont lehetnek kedélyek, a 
kikre sajátos vará/.szsal van az ősz, amikor 
köröskörül hervadást látnak s édes gyönyörrel 
tölti el őket, az a vigasztaló tudat, hogy szivük 
ben azért élet vau és virulás. A kik vidékeit 
laknak, jól teszik, ha a virágzás korában házasod
nak ; a városi embernek ellenlieii édeskevés köze 
van a természet életéhez s halálához, tehát reá nem 
bírhat olyan döntő befolyással ez a körülmény. 
A tél inéi lett az a z érv szól ékesen, hogy ez az 
évszak az. amely legjobban megtanítja az embert 
a családi tűzhely megbecsülésén*.  A novellákban 
elcs'-pelt kandallónak azokkal a bizonyos pattogó 
hasábokkal, bűvös hatása mindig uj és nagy ma
rad — főképp, ha melette egy édes, fiatal nöcske 
is vár reánk. A nászultal kombinálva van a há
zasság terminusának kérdése, mert nyáron tudva 
levőlega 'Pálra vagy a Saizkammergut kies vidékére 
kell mennünk ; télen pedig a Rivierna s Velencze 
csábjai csalogatnak l’ralkodó nézet az, hogy nász 
ut részén*  csak egyetlen hely van a világon : a 
<’anále Grandi*  és a l’iazza san Marco városa ; de 
sokan arra esküsznek, hogy a velenczei gondola 
zásnál sokkal poetikusabb a bajor Königsee misz
tikusan sötét hullámai fölött ringatódz.ni. Aki tehát 
a Blórián kávéházban akarja reggelijét elkölteni 
zsenge menyecskéjével, az télen kössön frigyet; 
aki pedig egy ny ári üdülőhelyre akar repülni szive 
párjával : az a holt szezonban élvezze az élet leg
nagyobb gyönyörűségét. - Rátérve az egyes hó
napokra. a január ellen a házasság ellenségei azt 
mondják, hogy az akkor kötött házasság rossz ómen 
az egész esztendőre; ugyani*  szempontból a házas
ság hívei a január mellett kardoskodnak ; áprilist 
kifogásolják, litert az a bolondok hónapja; május 
mellett a rajongók egész tábora szól; júniust, jú
liust, augusztust nagyon forrónak találják; szep
tembert, októbert, novembert a darutávozás és ha 
lottak ünnepének hónapját igen melankolikusnak. 
Sokan arra esküsznek, hogy házasodni legjobb 
ama hónapokban, amikor rákot enni is legjobb, 
vagyis az r nélküli hónapokban, litert hisz akkor 
rákot is lehet enni külön szobában, ami egyik 
legfőbb deliezia. z\z amerikai tudós aztán még Iti 
gieniku*  szí mpontból is tárgyalja a kérdést, hogy 
az egészségre és az utódokra nézve mikor leg- 
.•zéLzeriibb a házasság se tekintetben határozottan 
a télnek ad elsőséget. - Láthatjuk ebből a szem 
pontból, hogy a probléma igen bonyolult s azt még 
az agyafúrt tudós sem tudta teljesen megfejteni 
s igy e kérdésre egyelőre a felelet a régi marad : 
házasodni legjobb akkor, amikorra annak dátumát 
két egymásért lángoló emberfia, körülményeihez 
képest kölcsönös édes megegyezéssel kitűzi.

Szerkesztői posta.
XaliínlLy Sánáur. Hornomul, i Távollétünkben a 

kiadóhivatalhoz beadott czikkét kézhez vettük és átolvastuk. 
Tekintve, hogy múlt heti vezérczikkilnk által magát sértva 
érzi, kötelességünknek ismerjük védekező sorainak helyet 
adni, de csak az esetben, ha a czikkben foglalt és lapunk 
iráiiváu kiviil eeó er«ö és sértő kifejezéseket vagy egészen 
kihagyja, vagy pedig azokat kellően enyhíti. Indokolt e 
kiv.-iiis.-igunk már csak azért is. mert be kell látnia, hogy a 
közpályán iniiködö egyének tevékenységét szabad, de kell is. 
kriti/.áini. továbbá pedig figyelembe kell venni, hogy a tá- 
niad<> közlemény seiu tartalmazott az. ön sértő kitételeihez, 
hasúul'’' szavakat Ha azonban ragaszkodik a közleménynek 
ilv alakban való inegjelenésébea, azt csakis nyilttérben 
adhatjuk ki. Kérjük intéz.k<-dését.

Hrilhlit. X ver*  é|H*n  kapóra jött. A mi pedig 
az el«ő dolgot illeti, igen kényes állapot. Azt beláthatod 
magad is. In»gj a viiléki tudósítók által beküldendő köziemé- 
nvek mindegyiknek a lelkiismeretére van hízva, ha vala- 
nielvik tévesen informál, az miiidvuasetre sajnos. Várom a 
jelzett levelet.

..Kiizéetlrk,**  Maros-Vásárhely. Igaz.a vau. Ide kell 
őket küldeni.

Iputu II. K. •szséggel teljesített kötelesség olt. 
Nagv énlek kel S mielőbb várjuk a kecsegtető ígéret szives 
telji'sitését' l»e hát miért nem az ottani közéletből?

Mariska mii,. Helyben., Vettük küldeményét de 
mindaddig, inig teljes nevét nem tmlatja velünk, nem közöl
hetjük. Egyébként a dolgozat nem rósz.

I'.nh lyi. Ilugy beválik e ? az kérdés tárgyát nem is 
képezheti. Nagvon jó. Kernelein, gyakran lesz szerencsém. 
Elismerő leveleért fogadja őszinte k"sz.öiieteniet. Önnek sz.i- 
vélves üdvözletemet. Miczikének pedig kézvaókomal küldöm.

II. 1. Ilomouna.i Gratulálunk a szé; eredményhez. 
Hisszük h. y a vakácz.ióban beváltja igen-tét.

tlifyrráml.. Beküldött közleményére azt mondhatjuk, 
a mit I.essing egy könyvről, hogy t. i. „Sok jó van benne 
és uj. kár. lmgy a jó nem uj é- az uj nem jó“

l'flirlyi. X bevezetés jó, reméljük a folytatás is méltó 
lesz Imz.z.á.

Felelős sz.erkeszt": Ha! I ilmos.

Kiadó-tulajdonos: Lamtrsman H.



4 ZEMPLÉN.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt kódúitokért nem vallat felvl<’**é>ret  u seerk.}

Észrevétel b'iibiiin litvánnak a .Zemplén*  2-iik 
számában közzétett , Tanítói értekezlet*  CZimii tiniéi- 

titásdra.
A .Zemplén*  24 ik ■lámában k< /. Ilonén a liau.wxi egyházra 
vonatkozó -érte*  a uiouiivíImh az erre l»okfil«l>>tt \ála>zt a 
zzerke'Ztó ur a megtelelő r*>vatl>au  nem adta ki ezért inán 

lap .Nyilttereheii" válaazo|ok.

Jelzett tudósításra következükben telelek :
Igaz, hogv 1 HKő-ben, iskolaépítésből eredt 

anvagi kimerültsége miatt a tanítói értekezleti gyű 
lést m m láthatta el. de 1X95 ben az akkori tanító 
közvetitÓM-vel ellátta, mert pénzügyei javultak. Az 
ellátottak közt volt Fábián ur is.

Ha ezen történeti tényt megbizhatlan emlé 
kezű tehetsége kikerülte, menthetetlen hiba s a 
bánórzi egyház most már meg nem érdemlett ki 
czégérezésével csak azt érte el, hogy ezen egyház 
töblté nem fogja ellátni az értekezleti gyűlést. Es 
a vendéglátást nem is lehet kétes értékű pellen
gére állítással kierőszakolni, mert ahoz első sor
ban is érdem kell, már pedig az abarai tanítói 
értekezleti gyűlések egynémelyikéhez is van 
szava a kritikának. Avagy Fábián ur azt hiszi, 
hogy mindenki sötétségben botorkázik, csak 
épen o jár világosságban ? Emlékezzék csak vissza 
a szálúk i s málczai értekezletekre ! Avagy itt is 
cserbe hagyja emlékező tehetsége!? Jobb lesz, 
ha máskor hivatottabb fog tudósítást írni !

Hűt ka József, 
biínúcti lelkfxt.

p': 1
1 y-i -li í . i

1R97. junius 24.

Glück MÓR N.-MIHALY
Ajánlja az

EPERJESI NÉPBANK KÁLYHAGYÁR --------------

tinztu fehér, btiriui, zliltl, chatHuin, ttiujoliktt, Htb, tutin fi calaxolt

CSERÉPKALYHAIT
valamint disz, s kandalló, kandallót kályháit takaréktüzhelyeit 
melyek az egész iparágban elsőrangú helyet foglalnak el és számos kitünte

tésben részesültek.
Jutányos árak mellett a legszolidabb kivitel biztosíttatik.

kályhák felállítását a g.váf kipróbált, szakavatott állitói végzik. Egész épii- 
" lelek kálvhabereudezését tetemes áréiig, dm.iiynv.l vállalom el.

JZintakályliák raktáromban rneytekinthetök. — 
Fortland. és Ecmán Cement 

jutányos árban nálam kapható. 1

!! Meglepő újdonság I!
Cj módszer szerinti nagijitása mindennemű és 
naggságu arczképnek igen ölesét mellett.

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVENY-TARSULAT BUDAPESTEN.

GÓZCSÉPLÖINK
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli

gazdasági gépgyára.
mely a gazdálkodáshoz szükséges ÖBSZCS

gazdasági gépeket gyártja.
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvi 
lágositással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezi ísködésro 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
VEZÉRKÉPVISELET
Zemplén, l iiy és lirreg megyékre:

klein
urnái Nagy-Mihályon Barnai-szálloda 4. szám.

yjoiUKÖFOll’C-. ( )líl,i-. A(|l|ilFe|l'

.1 képek tapasztalt műrészek által készítve, nny nem halványadnak, s a hasonla- 
tossáy minden tekintetben tökéletes.

Az általunk követett módszer következtében képesek vagyunk egy csoport
képből egy alakot kivenni, vagy több egyes képből csoportképet állítani össze 
anélkül, hogy elkészítése nagyobb ár mellett eszközöltetnék.

Nayyitunk Lithoyrapliiát. Zineoyraphiát. Fametszetet, Rajzokat stb.

-----  Egy kép elkészítése 19 napig tart .
Ilörebb felriláyasitást nyújt ,1. FritZ <£.' Co. ni ni Frankfurti ezéy helyett

LANDESMAN B. könyv- és papirkereskedése NAGY-MIHÁLY.
1 Mintakép ugyanott megtekinthető. ■ ■—■■ ■■■■ ■

11 11

Társaskocsi közlekedés.
Tisztelettel hozom a nagyérdemű kö

zönség b. tudomására, hogy

Ungvár és Nagy-Mihály között

Társaskocsi 
közlekedést

létesítettem.

Indul fél 6 órakor reggel Ungvárról.
Szob ián ezra érk. d. e. ,s őeulcor, 
N.-Mihál gra „ ., 10
N.-Mihályról indul fél 1 órakor d. u. 
Szobránezra érk, fél .? őr. d. n.
1 m/nírra .. ,. ,j „ „ „

I T -A. ZT :
Szobranczig podgyasz nélkül 80 kr.
Ungvartol-Nagy-Mihalyig „ „ 1 frt 20 „

Podgyasz ara súly es nagyság szerint.
Tisztelettel

Griosz Lajos,
2 tórsaakocai-tulnj.lonoa.

arv-------------------------ngrI&

TT

Van szerencsénk a n. é. közönség szives tudomására adni, miszerint 
a több év óta üzemben lévő

NAGYM1HÁLYI SÖRFŐZDE ÉS MALÁTAGYÁR
jó hírnevét megalapítva, az újkor igényeinek megfelelő átalakításokkal és 
gépberendezésekkel tovább működve, a n. é. közönség által megkedvelt

ászok-, márcziusi- és dupla márcziusi
----- -----  ixoxd.ó-, valamint pa.la,czlcsörét, ——------ 
minden tekintetben megfelelő alakban és minőségben, a t. sörfogyasztó kö
zönség és t. vendéglős urak szives figyelmébe ajánlja.

A sörfőzde a reá vonatkozó helyi viszonyokat előnyösen felhasználva, 
azon kellemes belvzvtben van, miszerint az irányában támasztott legkénye 
sebb igényeknek is teljes mértékben képes megfelelni, s igy a hasonnemii 
vállalatok versengését városunk és vidéke területén bízvást felveheti azon 
reményt táplálván, hogy pontos és lelkiismeretes kiszolgálás által az egész 
körzetben gyártmányaival a piaczot a maga részére biztosítja.

Eddigi tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a t. vevőközönség sike 
rés működésűnket egész készletszükségletének nálunk történendő fedezésével 
támogatja, s ezt továbbra is kérve, vagyunk

tisztelettel
Saggmiliál gi sörfőzde és malátaggár.6

REICH ADOLF 
férfi-ruha készítő 

Nagy-Mihályon, fóutcza 
ajánlja n a g v r a k t á ráta legújabb

ír.

divatu

FÉRFI-RUHA
SZÖVETEKBEN.

Nyomatott Landesmau B. könyvnyomdájában.

saját nagy választékú valódi angol |

gyapjúszöveteiből
készit a legújabb divat után.


