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Felsó-Zemplén
E T I L F.

MEGJELENIK MINDEN i >í ToRTÖKÓN

SZERKESZTŐSÉG:
Hova a lap azellemi részót illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Hérinentetl -n levelek nem in^adtatnak el.

Nyilt-tér soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

4 frt.
2 frt.
1 frt.

ELŐFIZETÉS! DÍJ :
Egész évre 
Fél évre 
Negyed évre

Egye*  szám ára !<» kr.

KIADÓHIVATAL.
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak kiildemlők :

Landeiman B. könyvnyomdája.

Előfizetési fellii^Tás.
Lapunk jelen sztíma utolsó ez érttegyed- 

ben. Tisztelettel kérjük szires előfizetőinket a: 
előfizetések megújítására és a hátralékok ki- 
egyenlítésére, hogy a lap kiadása folytán ránk 
háramló kötelezettségeknek megfelelhessünk.

Ítészünkről mint eddig, ezután is meg 
lesz téré minden előfizetőink érdekében. de hogy 
önzetlen munkálkodásunk méltányolta legyeit, 
feltétlenül szükséges, hogy anyagi támogatás
ban részesüljünk, illetre hogy előfizetőink ne 
ronják meg tőlünk eddigi pártolásaikat.

A „Felsö-Zemplén- kiadóhivatala.

Kormányzati intézkedések.
Ha semmi sem jelezné, hogy az ország egy 

ismeretlen köztevékenységi akczióval fog a télen 
megbirkózni a p a u p e r i z m u s s a 1: jelzik azon 
intézkedések, melyeket a kormány jó eleve kezde
ményezett. Kettő komoly jelentősége szerint emel 
kedik ki. Ezekből egyik: Darányi foldmivelés 
agyi miniszternek intézkedése, hogy a vetőmag 
bán megszorult gazdáknak vetőmagszükségletét a 
jövő évi termésig előlegezi; a másik: Be rezei 
belügyminiszternek körrendeleté, mely köztörvény
hatóságainkat felhívja, hogy szorgos figyelemmel 
kisérjék, miként a balsikeres gazdasági évben a 
kölcsönre szorult gazda az uzsora karmaiba ne ke
rüljön. Mindkét miniszteri intézkedés czélja tiszte
letre-, tendencziája pedig elismerésre méltó.

A miniszteri szobákban nem bürokratikus 
munka folyik, de mint az esetekből kitetszik, — 
az akták közt a szív is részt kér a munkában.

T A R_C Z A.
A tanya őszszel.

< Itt settenkedik a legény a nádfiideles tanya 
pitvara előtt. Be-be néz az ajtón, aztán megint 
viszszakapja a fejét ; — látszik, hogy nem jóban 
mesterkedik.

Takaros fehér cseled siiriig forog bent a patka 
kőről; éleszti a főzet kötőjével, majd a lábashoz 
fut, megkavarva benne a bámuló rántást. Ropog 
a rőzse, a föllobbanó lángja pirosra festi a szép 
lány mosolygó orezáját, amint ott körűié forgolódik. 
A leskelődő legénynek egyszerre eszébe jut va 
lanti, pörge kalapja mellől előkapja knrt.aszárn pi 
púját s hirtelen bent terein a konyhában.

Rágyújtanék, rózsám, ha nem sajnálnád a 
tűzet, mondja a lánynak.

— Talán elfogyott a gyufája kig.velmednek ? 
— evődik az, hamis tnosolt •gással.

— Kint maradt a kukoriczaföldön — lelel 
a legény tűzbe mentve pipáját.

A lány komoly képet erőltetve ránéz az ál 
dogáló legényre.

— Menjen már attól a patkótól, hiszen ég a 
pipája!

_ Ég ám galambom, de ha sokáig nézel 
rám, megint csak kialszik, aztán eldanolhatom 
azt a nótát hogy :

. . . Ég.l pipám kislmtott
Alvó szivem meggyulladott!

— Na csak, ne tréfáljon kigyelmed 1
— Nem tréfa ez, angyalom Juliskám, hanem 

csupa valóság!

Az illetékes miniszterek aggódva látják, hogy I 
az lx‘.»7 iki gazdasági esztendő gondterhes napokat 
mert a magyar gazdára, m it számosán vannak, 
akiknek földje im-g a jo vetőmagot sem teremte 
meg.

Ebben a helyzetben vetőmagot ajánlani, au 
nak kamatmentes visszafizetésével könvnviteni. de 
rék állami intézkedés és magyarázatát találja ab 
bán a súlyos időben, mely a gazdára nehezedett.

Minden körben készek elismeréssel honorálni 
a tényt, mert mindenki tudja, hogy oly gyöngék 
a mi társadalmi akezioink, hogy olyan főbenjáró 
dologban, mint egy közinség megoldása, még 
csak kezdeményezésre is képtelen a társadalom.

Pedig milyen baj ez !
Megszoktunk mindent a kormánytól, a ható

ságtól várni : mi magunk pedig a bírálók kénvei 
mos tisztét végezzük. A közfórumon évtizedek óta 
kisért az önsegélyző szövetkezetek ügye a nélkül, 
hogy valamire mentünk volna. Sőt — horrendum 
diktu, — a képviselő, kinek erre a mandátum jo 
got nyújt, minden költségvetés ressort tárgyalásá 
nál fölveti: miért nem csinálja az állam ? A ter
mény , anyag-, hitelszövetkezeteket pedig seholsein 
a kormányzat csinálta, csak szabályozta.

Valóságos paralizis progressivát konstatálná 
nak azon p. o. Amerikában, a társulás klasszikus 
földjén, ha valaki a kormányzattól várna, avagy 
követeim'1, hogy a polgároknak specziális igényeit 
kielégítő szövetkezetéi maga csinálja.

Még az iniciativát sem várják és nem is kér 
nek belőle. Ez kerékkötés lenne szerintük, ami 
nem is egyéb.

Mi pedig élhetetlenségünklien várjuk a kor 
mányzati intézkedést s dehogy szövetkeznénk. amit 
csak közös erővel érin tünk el, inig nem kénysze 
ritenek. < >h, dehogy tennők ! És aztán, lm akadnak 
bátrak, vitézek és botorok. csak látni kell, mily 
félszegen esik ki, ha valamihez kezdenek.

— Jobb ha dolgára megy!
— Bizony ideje volna, mert várnak kint a 

vízzel, de ha mind pipet kap a szomjúságtól, se 
megyek addig, mig egy csókot nem adsz!

— Hogyne.’ Más nem is kellene?
— Nem. lelkem, elég lesz az m kein -— szólt 

a legény egy ügyes fordulattal átölelve a lány kar 
csu derekát, s abban a pillanatban elcsattan csókja 
annak piros ajakán.

Akkor aztán kijön a pitvarból, elővesz egy 
szál gyufát a zsebéből, s rágyújtva igazán kialudt 
pipájára, vig (Indulással megindul a kukoriczatö- 
rők felé vezető csapáson . . .

Folyik ott a munka erősen. Halomra szedik 
az érett csövet s a meggyére gyűjtött garmadákat 
három ökrös szekér alig győzi behordani a tanya 
udvarra. A törők nyomában mindenütt ott járnak 
a wvágók- rendes kévékbe gyűjtve a gyümölcsétől 
megfosztott szép leveles szárat.

A gazda ott jár kel a munkások körül és ko 
moly arczán a megelégedés tükrözik, amint nézi 
a szorgalmas népet. Rátarti embernek mondják ő 
kigyeimét, hanem azért még sem állhatja meg, 
hogy néha el ne niosolyodjék, egv egy jó tréfáján 
cselédeinek. Birálgatva szemléli a garmadákat s 
mi lesz a haszon ? Ma jd megáll egy helyben, karját 
összefonja s elgondolkozva, merőn tekint vígig a 
letarolt zöldfélén sikolt.

Olyan szomorú képe van most a pusztának. 
Hol arany kalászszal enyelgctt a szellő s csalóka 
délibáb űzte tündéri játékát : most száraz katángot 
hajszol a hűvös szél, porfolleget verve a rögös 
ugaron. Nincs madár, ének se, csak néha repül át

Eleinte nagy fellendülés, magnum áldomás, 
aztán kanapé processus, 11kedvetlenedés és elzűl 
lése a legszebb czéloknak. Maga a kormány kény 
szerül, ami másutt nincs meg, olyan tevékenységi 
kört elfoglalni, melyet sokkalta jobban, illőbben a 
társadalomnak kellem1 elfoglalva tartani. Így maga 
az is. mely télfordulóra biztos léptekkel egyes vi
dékeken megérkezik : a közszegénység megapasz- 
tása, kiegyenlítési*,  leküzdése, nem közhatósági, 
hanem társadalmi funkezió.

És a hátunk borsózik már annak a gondola 
Iára, hogy ezt a nagy activitást igénylő feladatot 
az erőtlen társadalom az ő érzékeny szerveivel 
legjobban betölti a feladatot. csak Angliára legyen 
szabad hivatkoznunk, e gazdag országra, hol a pau- 
perizmus soha sem szűnnék meg orvoslást igénylő 
kérdéssé lenni és hol az érző társadalom e tekin
tetben oly bámulatos nagyot produkál.

Nálunk a nagy férfiak szobrát is állami erő 
vei létesítik s azok a szobraink váltak monumen
tálissá. melyek megteremtése nemcsak társadalmi 
akczióra támaszkodott.

Ez bizony szégyenlendő kiskorúság és szinte 
reménytelenül állunk, lesz e vájjon még másképen is.

Mi az ok? keleti kényelemszeretetünk, tár 
sulásra alkalmatlan kedélyünk, vagy a szövetkezés 
folytán előálló közerő jelentőségének félreismerése?

Azt tartjuk, mind a három.
Es inig ez meg nem változik, azért csak 

atyáskodjék a kormány, pótolja a gondviselést, vé
gezze az állami feladatokat. Pedig, hogy evidenter 
a közszegénységi ügy hatósági orvoslásánál, a hi
vatalos eljárás során nagy tévedések nincsenek ki 
zárva, hivatkozunk olyan esetekre, híd minden ko 
molyabb ok nélkül pénzsegély kiosztások történ 
tek és azt olyanok kapták, kiket betéteik után a 
takarék pénztárakban ismernek s süvegeinek.

Ilyeneknek társadalmi akcziók mellett meg
történni egyszerűen nem lehetett volna.

a légen egy elkésett vadludsereg. bánatos lmcsut 
kiáltva az elhagyott vidéknek . . .

Mikorra gazduram felocsúdik merengéséből, 
a tanyába járt legény is megérkezik a csobolyóval. 

Soká jártál egy kicsit, Sándor öcsém — 
feddi az érkezőt.

- Bizonyosan eltévedt, mert a konyhában 
kereste a kutat — gúnyolódik egv barna bajuszt! 
siheder. a ki úgy látszik neszét vette valaminek.

Hangos kaczagás lesz erre a válasz a lányok 
részéről.

— Igaz e az Sándor bácsi ?
Hát aztán kinek mi köze hozzá! szól a 

szerelni's legény kemény hangon, s egy villogó 
tekintetet vetve arra a barna suhanezra, a dolgo
zók közé vegyül.

' >rönt igy a munka, csupa boldogság. Aztán 
a lányok rágyújtanak egy egy jó nótára, s jó Ízűt 
nevetnek, ha valamelyik erős hangú legény elhi
bázza. (’sak egy van köztük, aki nem danol, de 
nem is nevet, hanem szótlanul dolgozik, ez a 
gazda lánya.

< >. a gazda lánya, ő lehetne a legboldogabb 
társai között, és mégis olyan szomorú, oly bánatos 
halaváiiy arcza . . . vájjon mi baja ? Nem kérdezi 
tőle senki sem. talán mert tudja mindenki.

E közben a dologgal együtt az idő is halad. 
Az októberi nap bágyadt sugaraival lefelé hányát 
lik a sötétkék égen, sápadt fényt vetve a rónaságra. 
Messze, lent a réten megcsendül a gulya koloinpja, 
és az. alkonyi szél, bánatos, töredezett furulya lián 
gokat hoz a török felé :
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A deregnyöi templomszentelés.
A deregnyöi ev. rét. egyház történetében 

határpontot képez ez év szeptember hó l'.l ik napja. 
Fehérre ni.sz.lt házak, tisztára síiért udvarok és 
Itteza, majd ünnepi ruháira öltözött komoly arezu 
férfiaknak, áhitatos nőknek, vidám arezu ifjúság 
nak az Isten háza felé való gyülekezése is mutatta, 
hogy itt valami nagy ünnepnek kell lenni! t.s va 
lóban nagv ünnep volt, mert . zen n napon adatott 
át a közhasználatnak a megújított templom. Es 
mintha az ég is üunepelt volna .' Mert habár a reg
geli órákban borús fellegek szállongtak ide s tova, 
délelőtti 10 órakor, midőn a templomba hivó ha
rang éreznvelve megkondult, az őszi nap sugarai 
mosolyogva tűztek alá az egyre nép. sebbé váló 
templom körüli térre. Az eg derűje tokozta az ün
nepi gvülekezet örömét is, midőn István felső
zempléni ev. nf. egvházm.gyr i esperes vezetése 
alatt a papiakról a templomba indult a jelen volt 
egvházmegvei papság, világi férfink és köznép gyű 
lekezelő, niegzendült az ajkakon a reformátusok 
egyszerű, lélekemelő éneke : .< 'rül mi szivünk, mi 
kor ezt halljuk, a templomba megyünk, hol uns 
tennek szent igéjét halljuk."

A templomhoz közelgő gyülekezetre a temp 
lom ajtaja előtt várakozott gróf Lónyay < iábor, az 
egyháznak érdemes főgondnoka, s miiion az ének 
utolsó dallama is elhangzott, odalépett h'rjrs István 
esperes elé s a templom kulesát tartva kezeljen, 
főbb tartalomban körülbelül ezeket mondta : I >riil 
annak, hogy egyesült erővel és Isten segédeimé 
vei befejezhették a vallásnak és hazának emelt eme 
t.mplomujitási munkálatot s hogy az Isten igéje 
továbbra is Aldásdusan hirdettessék annak falai kö
zött. átadja annak kulesát az Isten szolgájának, 
hogy azt megnyissa. Érje István esperes átvévén 
a kulesot. lényegében igy szólott: Orfiménck adott 
kifejezést, hogy a deregnyöi gyülekezetét a nagy 
kegyelmű Isten megsegítette szent munkájában s 
hogy a vallást híven ápoló és a magyar hazát hőn 
szerető Liinvav-esalád méltó utódjától veheti át 
annak a templomnak kulesát. mely felépítését nagy 
részben ősei kegyadomáuvának köszönheti; örül 
annak. hogy az ősök szellemi- az utódban is él és 
mint követendő szép példa a gvidekezet többi tag 
jai előtt is fény*  skedik. Végül Isten áldását kérve 
a megújított templomra s kívánva, hogy hosszúidon 
keresztül legyen fénylő tornya a vallásosságnak és 
hazaszeretetnek, annak ajtaját az atya, fin és szent 
lélek Isten nevében megnyitotta.

A zsúfolásig megtelt templomban az orgona
játékkal kísért gyülekezeti ének eléneklése után, 
legelsöbben is h/es István esper*  s alakja tűnt fel 
a szószéken, hogy imájával megszentelje a feléke 
sitett s uj toronytetövel ellátott Istenházát. A vá 
rak ozás, mely a zseniális «•> jeles szónok működe 
séhez az arezokon tükröződött vissza, teljes mér 
lékben beteljesült, mert az ima. melyet szive bel 
sejéből ez alkalommal elmondott, egyike volt az 
ilvnemü müvek renv kém k Isten áldását kérve a 
templom falaira, kért a gyülekezetre békét, szere- 
tetet, kért végül a királyra áldást, hatalmat és di
csőséget, kért e hazára is áldást, hogy a külöinböző 
polgárok közt béke és szeretet által Isten országa 
már itt e földön virágozzék! I tália ifj. I őió/.!«• 
zs» t lasztoméri lelkész lépett a szószékre > II. Kró

Nem szerettem életemben igazán 
C«ak t.'-ire.let t« bánato*  ki*  leány. 
Nem in nzabad nekem téged szeretni. 
De nem tudlak, el nem tudlak feledni*

A halovánv lány areza egyszerre kigyullad, 
némán fordul a messze rét felé, s két sötét sze 
méhen két fen yes köny ragyog . . .

*

Esteledik. Közel és távolban felgyűl a pász 
tortiiz. kísérteties világot vetve a körötte mozgó 
alakokra, a dolgosok ajakán lassankint elhal a vig 
nóta s szállingózni kezdenek befelé a tanyára, hol 
az estebéd már készen vár reájuk. Az utszéli 
csárda ablakán is keresztül verődik a derengő vi 
lág. egy egy üveg borra csábítva a gulyás csíkos 
népet. I ’sendes lesz a puszta.

Annál jobban megélénkül a tanya udvara. 
Ide gyűl mostan apraja nagyja. ott keres magának 
beivel a nagy garmada mellett. Az apró nép meg 
kutat a „kihányásu között. Sorban megbasogatja 
a gyengén maradt csöveket, nézegetve, hogy akad-e 
köztük sülni való !

Majd feljön a hold is. szelíd világánál meg 
kezdődik a fosztás. Hiszen ez már nem is dolog, 
hanem csak mulatság. Megered a mese tündér ki
rályfiról, boldogtalan szerelemről, s ha egyik el 
végzi, újra kezdi a másik, a többi meg úgy hall 
gatja. gyönyörködik benne.

A két szerelmes cseléd egymás mellé került 
valami utón-módon. a inig a mesélgetés folyik, ők 
észrevétlenül, lopva egymással szót váltanak :

— Julcsa — szól a legény susogó hangon — 
mondanék valamit. 

felso-zemplen.
nikák V. 1. verne alapján arról elmélkedett, hogy 
miként Salamon is kitúseket: aranyat, ezüstöt és 
edény, két vitt az által., bevégzett templomba, úgy 
nekünk is kincseket k. II vinni ezen uj templomba. 
Ezen kincsek pedig ez. k : 1 szőr, az isten iránti tör- 
hetién hála aranya. 2 szór, az emberszeretet ezüstje.
3-szor,  a buzgóság edényei. 1 gy a tartalmilag gaz
dag beszéd, mint különösen megkapó szónoki elő 
adása mélyen lekötötte u hallgatóság figyelmet s 
n. m egy szemből köny esillámlott alá az arcz.on. 
Ezután úrvacsora osztás volt, az urvaesorni besze
det Sárkány Imre gálszéesi lelkész s egyházmegyei 
tanáesbiró mondta s ő osztotta az úrvacsorát is, 
Hutka József bánóvzi, Vrnú; József lasztoméri s 
Horkai/ Bertalan abarai ev. ref. lelkészek segédletével. 
Végezetül egy uj honpolgárt: .Sándor- keresztnévre 
Hutka József lelkész keresztelt, s mikor . z meg is 
történt, a gyülekezet énekszó mellett eloszlott. Az 
ünnepség templomi része íme igy ment végbe. Kint 
A7>.« Tamás málezai lelkész prédikált.

Isteni tisztelet után gróf Lónvay I iábor kas
télyába mentünk, hogy részt vegyünk az általa e 
nap örömére rendezett banketten. Összesen mint 
egv 40 en gyülekeztünk össze, a jelenvoltak közül 
csak ugv nagyjában nézve körül, a már említett 
fungens lelkészeken kívül olt láttuk : Szabó Endre 
ungi ev. ref. esperest, id. Virág .József vajáni lel
készt. Maksa József kaposi lelkészt, Stépán Gábor 
málezai. Mándy István homoi.nai, Szemere (Jéza 
lasztoméri. Izsépv Géza m.-izsépi fogondnokokat, 
Ny.-viczkev Pál ‘butkai földbirtokost, Füzesséry 
Tamás főszolgabírót, Szoták István butkai körjegy 
zőt. Thuránszky szalóki főgondnokot, Szeniczky 
jószágigazgatót, (ivőrfvl. gróf Lónvay Béla tisztjét. 
Nyomárkay Frigyest, Tudja Mihály helybeli lel
készt, I)r. Róth málezai orvost. Kiss butkai tiszt
tartót slb.

A grófi pár által való szívélyes és lekötelező 
fogadtatás és a fejedelmi menü derült hangulatot 
teremtett az ebéd alatt, mire nem kévés hatással 
volt az, hogy amint a pezsgőt f elszolgáltatták 
a harmat lik fogásnál felállott a házi gazda, gróf 
Lónyav Gábor s a pezsgőn serleget tartva kezében 
egv csinos kerek toasztban vendégeiért és névleg 
Fejes István esperesért ivott. I tana Fejes István 
esperes emelt poharat s előadta, hogy a templomok 
a k0zlelkiismeret.ajell. ini s hazaszeretet fejlesztői. 
A Lónyav család, miként a múltban, ugv a jelen 
ben is magas társadalmi állásához és vagyonához 
mért nagv kötelességeit teljesítette és teljesíti az 
egyházi téren is s példájával, áldozataival előmoz 
dilja a nép művelődését s jellembeli fejlesztései, 
igy a közlellkiismeretnek a nép rétegeiben való 
elterjedését, l'lteti gróf Lányait s egész családját.

Hutka József egyházmegyei főjegyző, kiin 
dúlva abból, hogy az ev. ref. templomok nemcsak 
imádságnak házai, hanem szép és szent jogoknak 
a lelkiismereti szabadságnak, alkotmányos önkor 
mányzatnak és a magyar n< inz. ti érziilés fejlesz
tésének emlékoszlopai ; midőn gróf Lányai és 
a deregnyöi gyülekezel, t fényes áldozataikkal 
megújították templomukat, nemcsak a vallásnak, 
emeltek emlékoszlopot, hanem a hazaszeretet
nek is oltárt állítottak ; élteti gróf Lónyayt s egész 
családját s kívánja, hogy a gráf Lónyav család 
virág. rzzék időtlen időkig s miként a múltban, ugv 
a jövőben is támadjanak kebeléből férfiak, kik a

Mit? — kérdi a leány, szinte félve a fe 
lelettől.

— Előbb azt mond meg, hogy szeretsz e en- 
gemet ?

— Mit kérdi azt? hiszen tudja, hogy . . .
— Tudom lelkem, de anyád tudja e ?
— Hát minek tudná?
— Annak — felel a legény határozott hangon 

— hogy megkérlek a télen !
— Jaj ! Hallgasson, mert még meghallják.
— Nem bánom én. úgyis beszélnek már ró

lunk.
— Jaj istenem ! ettől féltem én ! — szól a 

lány megijedve s a fosztás csak úgy ég a keze 
alatt.

— Mit félsz, feleségem leszel, aztán megvan!
— Igen ám, de hát ha édes anyám. . . .
— Ide fog adni! — vág vissza a legény — 

hiszen csak elbírlak tartani, kerestem a nyáron 
eleget!

. . . Es ez alatt halad a dolog, nő a fosztás 
csomó, mig egyszerre csak elfogy a fosztat lan gar
mada.

Lassankint a tanya is lecsöndesül. Nyugszik 
a munkásnép. már min hallja azt a szomorú dalt, 
im ly a közeli csárda felől verődi k ál a légen: 

Szeretlek én, szerettelek.
he A tied nem lehetek !
Édes nnynin megátkozott.

A jó Isten is elhagyott!
I ’sak a gazda halován vszép lánya nem alszik, 

m in lúd nyugodni. Kint ül a tornáczon. s tenyerébe 
hajtva hófehér homlokát, a nótára hallgat . . . 
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honsziTetetnek és vallásosságnak vezér szövetne 
kei legyenek. Élteti végül a deregnyöi gvülekeze

Tudja Mihály deregnyöi lelkét®, a nemeslelkii 
grófnéért, szül, báró Földváry Sarolta öméltóaágá 
ért. a deregnyöi egyház nemtő angyaláért ivott, 
aki a szószékre ez alkalomból egy remekhimzésü 
s nagyértékű, gazdag arany rojttal ellátott, oliv zöld 
bársonytakarót adományozott, a mely terítő a ne
mes grófné saját keze munkája.

Szabó Endre ungi esperes reflektálva a kor 
áramlatára, a mindinkább növekvő vallástalanságra, 
s egves körökből felhangzó azon vádra, hogy a 
lelkészek szép és magasztos hivatásukat nem tel 
jesitik kellő lelkesedéssel, előadja, hogy a lelkészi 
kar most is hivatása magaslatán áll; sajnos azon 
bán. hogy a vallástalaoság. s a jellembeli fogyat 
kozás ott folytatja leginkább romboló munkáját, 
a hol vagy nincs intelligens ölem, vagy ha van. 
Isten kegyelméből való állásával s vagyonával járó 
társadalmi és vallási kötelességeit fel sem veszi, el
hanyagolja. hideg, közönyös, sőt gúnyolódó s igv 
a műveletlenebb elemnek rósz példát mutat. Hója 
Istennek azonban, hogy még mindig vannak ki 
emelhető magas alakok, akik érzik, tudják minő 
kötelességekkel jár a születési előny, rang és va
gyon. Ilyen kiemelkedő alak pedig Sl An (tábor 
málezai földbirtokos s egyházi gond <! A hol 
ilyen kipróbált hűségű s ódaadó tevék, ységti és 
a vallásiránti nemes lelkesedéssel eltelt férfiak álla
nak az ügyek élén, a mutatkozó vallási közöny 
s a hitetlenség száműzve leend. Stépán Gáborért 
iiriti poharát.

Fejes István esperes előadta azt, hogy a mi 
ünneplésünk nem is volna teljes, ha abban más vallásit 
honfitársaink nem vennének részt. < >riil annak, hogy 
gróf Lónyav ez ünnepélyre más vallásit honfi
társainkat is meghitt. Sajnálja, hogy az eddigi 
jó egv, tértés helyenként némileg meglazult, de itt 
hála istennek, megvan a béke és szeretet. Örül, 
hogy a meghívottak eljöttek, élteti Barieskó Endre 
liegyii rám. kalli. lelkészt. C'siirgovies szalóki gör. 
katíi. lelkészt és Füzesséry Tamás főszolgabírót. 
Tudja Mihály a fungens lelkészekért Barieskó 
Endre, szólva arról, hogy a földről az égre is kell 
nézni, s felemlítve a deregnyöi egyház áldozatkész 
ségét, mert abban része van a lelkésznek is, Tudja 
Mihály deregnyöi lelkészt elteli.

Füzessérv főszolgabíró a különböző felekeze
tek közötti jó egyetértésért és békéért ürítette po
harát.

Késő délután volt már, midőn a grófné felállt 
s ezzel jelt adott az asztaltól való felkelésre, a kastély 
előtti terraszra vonultunk akkor, ahol fekete kávé 
és szivar mellett társaságokba oszolva, tanulságos 
társalgásban töltöttük az időt, a mely alkalommal 
is a gróf és a grófné kifogyhatatlan volt a szíves
ségben s az előzékenységben. Mindenkihez, még a 
legkisebbhez is volt egv egy szives szavuk, s a 
nap már búcsú sugarat lövelve a földre, midőn 
egy szép nap emlékével szivünkben távoztunk a 
vendégszerető grófi kastélyból.

Nein volna teljes tudósításom, ha a templom 
rövid történetét kihagynám. A régi templom a 
grófi parkban állott, az leromboltatván, a jelenlegi 
templom mostani helyén 1836 ik évben épült, nagyi 
részben a gróf Lónvay család kegyadományaibó 
és a köznép adakozásából, gíirög stílben. Az eza 
évben végrehajtott megújítás összesen: 24;>O írtba 
került; ebből gróf Lónyay (tábor ur ö méltósága 
saját jószántából magára vállalt 1600 frt, vagyis a 
toronynak teljesen uj tetővel s galvanizált horgany 
lemezzel való ellátását, úgyszintén a torony falak 
n ndbehozását. Ezenkívül a kerítéshez adott 1500 
téglát. A templomháznak kívül és belül való meg 
ujitását, valamint a templom körüli kerítés kijavi- 
tását is a hívek kivetés utján eszközölték 850 frt 
költséggel, mely összegben bent foglaltatik, egy 
nemes keblii, magát megnevezni nem akaró buzgó 
keresztyénnek 1<N» frtnyi adománya, ki azt a ke
rítés rendbehozására adta, ez szülte azt, hogy a 
templomhoz vezető két rendbeli lépcső betonból 
készült. A szószékre gróf Lónyay Gáborné ő mél
tósága egy remek téritől készített, mint azt fennebb 
Tudja Mihály lelkész toasztjában előadta. A föl 
szentelési ünnepélyen begy ült kegyndomány meg 
haladja a 80 irtot. Az építkezésnél az összes fuvar
munkát a hívek teljesit' tték. A javítást Abrasics 
Mihály ésSzaumvald Ferencz szabadkai vállalkozók 
teljesítették nagy szakértelemmel és az egyházköz- 
ség teljes megelégedésére. at-

Vegyes hirek.
— Ax iij (llblrák. Ki vannak már nevezve 

a helybeli kir. járásbírósághoz az uj albirák. Az 
egyik Bodnár Ferencz pancsovai albiró, a ki ha 
sonm inőségben lett áthelyezve, a másik pedig Gar- 
binKzki Sándor kassai törvényszéki jegyző, a ki 
most lett albiróvá kinevezve. — Danct György be 
regszászi törvényszéki jegyző pedig a király-hel- 
ineczi kir. járásbírósághoz albiróvá neveztetett ki.

— l*etirxió.  Mint elég jó helyről értesülünk, 
a Viczmándy Ödön autonómiai képviselővé történt 
megválasztása ellen petieziőt szándékoznak benyuj- 

ni.sz.lt
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tani illetékes helyre, mivel szerintük igen sok és 
súlyos hiba követteteti el a szavazás körül, külö 
nősen a róin. kath. papság részéről.

— Tüx. Folyó hó 24 én éjjel 11 és 12 óra 
között a rendőrség tüzetjelző sípja felverte a lakos 
ság egy részét éjjeli álmából. Egy igen vészedéi 
mes tűz volt: égett a fyíeyeZ-téle házban levő 
Edelstein Henrik szabó üzlete. A tiiz — mint mond 
j,‘‘k — úgy keletkezett, hogy az üzlethelyiség mel
lett levő Spiegel féle éléskamrában valahogy tűz 
ütött ki, és erről égett le a bolt és a Spiegelék 
éléskaimája. Igen érzékeny kára van Edehteinnak, 
mert a tűz előtt nehány nappal szerelte fel raktá
rát és nehány vég posztó kivételével, mindene oda 
égett. — Dicséröleg kel 1 megemlékezni a vész szín 
helyére sietett emberek segédkezéséről.

— A málexai fürdő. A inálczai fürdő, ahol 
igen sok beteg lelt gyógyulást, bezárult. Mint érte 
sülünk, tavaszra ismét több újítás megvalósítása 
terveztetik, hogy minél nagyobb kényelemben ré 
szegüljenek majd a fürdővendégek.

Buesi Szabó Bélit gyilkosának vég- 
tárgyaláaa. Olvasóink bizonyára még élénken 
emlékeznek arra a gyilkosságra, mely a multév 
ben történt Sárospatakon, és a melynek áldozata 
Borsi Szabit Béla lett. Ebben a gyilkossági ügyben 
a folytatólagos végtárgyalás a saujhelyi kir. törvény 
széknél Emiidy Béla elnöklete alatt folyó hó 23 án 
volt és azzal végződött, hogy a vádlottat : Alaksa 
Lajost, a kir. törvényszék Dr. Éried Lajos sauj 
helyi ügyvéd védelme után a szándékos emberölés 
büntette alól felmentette és a “ft. alapján ellene 
a bűnvádi eljárást megszűntette.

— Vonataink gyorsabbá tétele. A ke
reskedelmi miniszter megengedte, hogy a sátoralja 
ujhely inezőlaborezi vonalon a személy vonatok me 
netsebessége óránként 35 kilométerre felemeltessék. 
Ez az intézkedés a személyvonatok csatlakozása 
nak megfelelőbbé tétele szempontjából történt.

— Katonaságunk. Említést tettünk mi is 
arról, hogy a város főbírája keresztül akarja vinni 
illetékes helyen azt. hogy városunk egy zászlóalj 
gyalogkatonaságot kapjon. Ez a kénlés már napi 
rendre is volt tűzve a legutóbb tartott városi köz 
gyűlés alkalmával, de az előrehaladott idő és az ép 
akkor volt gör. kath. ünnep miatt el kellett állni 
annak tárgyalásától, illetve a legközelebbi közgyű
lésre kellett halasztani.

— Előmunkálati engedély. A kcreske 
delmi miniszter Zoy Illírt*  grófnak és Ebeméin 
B. Jánosnak, a magyar kir. államvasutak Gálszécs 
Tőketerebes állomásától az ep( rjes bárt fai li. é. 
vasút Kapi, esetleg Al Sebes állomásig vezetendő 
helyiérdekű gözmozdonyu vasútvonalra az előmun 
kálati engedély érvényét egv év tártaméra meg 
hosszabbította.

— (Beküldetett.) Tekintetes Szerkesztő ur! 
A helybeli izr. hitközségről szól ismét az ének. 
Ugyanis a hétfőn és kedden volt újévi ünnep befe
jeztével, mint minden évben, ez idén is közgyű
lést tartott a hitközség azon czélból, hogy meg 
állapítsa ama összegek mennyiségét, amit a hitköz 
ségi alkalmazottak között, mint újévi ajándékot 
szoktak kiadni. Ez alkalommal történt meg az 
a furcsa eset, hogy miután egyes hitközségi ta 
gok sokalni merészelték a rájuk kirótt összeget és 
ez ellen fel is szólaltak, az elnökség eme nyug 
hatatlankodókkal szemben olyan hallatlan fenyege
tést használt, mely páratlanul áll a maga nemé 
ben. Nem kevesebbet tett az elnökség, mint azt. 
hogy kijelentette, miszerint mindazok, kik a meg 
állapítás ellen tiltakozni merészelnek, nem fognak 
a bankból kölcsönöket kapni, mert l'zibur Bertalan 
igazgató urnái e tekintet bt n megteszik a kellő lé 
péseket. Természetesen voltak olyanok, a kik meg 
hátráltak e fenyegetés következtében, de voltak 
olyanok is. akik csodálkoztak az elnökség ilyen
fajta hallatlan basáskodásán és a kik nagyon jól 
tudták és tudják, hogy (’zibur igazgató ur nem 
tartozik azon egyént k közé, a kik magukat 
ilyen vagy ehhez hasonló furcsa dolgok által be
folyásoltál ni engednék. Ezek után Ítéljen a t. ko 
zönség, hogy milyen ázsiai állapotok uralkodnak 
a helybeli izr. hitközség kebelében. Tisztelettel 
Egy hitközségi tag. — Mi nem tudjuk, hogy az 
ezen közleményben elmondott eset tényleg meg 
történt e vagy sem. de miután a közlemény egy 
minden tekintetűn szavahihető egyéntől jött és 
főleg, mivel egy erkölcsi testületről van szó, kő 

telességünk volt közölni; ha az elnökség nem kö
vette el a részére rótt cselekményt, úgy módjában 
áll azt megczáfolni, mert lapunk nem szokta terét 
elzárni sohasem a jogos védelem elől, — ha pedig 
csakugyan igaz az elmondott eset, úgy méltán 
meg is érdemli, hogy a lepel lerintassék az ilyen 
dologról. Szeik.

.1 lottóyyiijtdk kárpótlása. A kis 
lottók megsziintetóse nagy jövedelmet ütött el a 
lottógyiljtök kezéből, melyért okét feltétlenül két
pótolni kell. Erre nézve már nng is történtek a 
szükséges intézkedések és már okt. 1 én ilj pénz- 
ügyminiszt. ri rendelet lép életű*,  amely adó ked
vezményekkel kárpótolja ama lottógyüjtőket, akik 
egyszersmind dohánvtozsde tulajdonosok. A nvuj 
tolt kedvezmények a következők : azoknak a lottó 
gyűjtőknek, kik jutalék tej •ben lm—I5o forin 
tót kerestek, a következő három évben a tőzsde 
adó felét elengedik. Amely gyüjtődéknek jutalék 
kép évente 5m 1<MM> forintot fizettek, azoknak 
a jövő három év alatt a tőzsdeadó háromnegyed 
részét fogják elengedni. Végre mind ama gyűjtő 
déknek, melyek a lottóforgalom hói lom forintnál 
többet kerestek, jutalékkép — azok képezik a fő
városi lottógyüjtődék többségét a következő
három évben az egész adót elengedik. Csak azok 
a lottógyüjtők nem részesülnek semminemű k« <1 
vezményben, a kik forgalmuk után lm Írtnál 
kisebb jutalékot húztak.

Nincs utóajánlat. A szeptember hó 
13-án tartott nyilvános bírói árverés alkalmával 
eladott néhai gr. Sztáray István-féie birtokokra 
az árveréstől számított 15 nap alatt senki részé 
ről sem tétetett utóajánlat és igy az jogerőssé vált.

— Segély a luenkai tüxkáronultaknak.
A bicskái tűzkárosiiltak javára a „Jó Szív egye 
sület“ .'HMt Irinyi segélyt küldött Ungvárinegye 
alispánjához.

Elegeit niÍHiák. Julius hó ez évben
is, a legnehezebb és legválságosabb hónapok közé 
tartozott a társaságokra nézve. Ezen hónapban 
érték el a tűzkárok a legmagasabb recordot, hozzá 
számítva még az előfordult egy kél meglepetést is, 
amelyek százezrekbe kerüllek. Összesen volt: 793 
községben 979 tűzkár, melyi kért 1975 személynek 
Ili,413.388 forint kártérítést fizetők ki. A lég 
nagyobb tűzkárok voltak. Esztergom megyében 
Farnadon, lakóházak, házi állatok és gazdasági 
eszközökért 15.68.x forint; llontinegyéhen (’serin, 
lakóházok, házi állatok, takarmány, gazdasági 
eszközökért 12.51 O forintot; Nógrádmegyében 
Losonczon, enyvgyárért, fakészletért, lakóházért és 
bútorokért 16.750 forintot; Nvitramegyéban í r 
mény községben, épületekért, házi állatokért, 
bútorokért, takarmányért és egyébb gazdasági 
eszközökért IS.957 forintot, Pozsony megyében 
Farkashida községben lakóházért, gazdasági épü 
letért, házi állatok, bútorért, fakészletért 32.324 írt. 
Zólyom megyében Hajnik községben lakóházért, 
gazgdasági eszközökért 17.095 forintot; < trsován 
lakóház, gazdasági épületért, bútorokért, fakészlet 
ért 55.636 forintot ; Pécsett épületekért áru és fa
készletért 10.12.5 forintot; Veszprém megyében 
Kis Jenőn, lak és gazdasági épületekért, házi álla 
tokért, takarmány, ipari ( szközökért, 15.431 > irtot ; 
Szeged városában kendertörő szín és árukészlet 
11.000 forintot; Budapesten gabonaraktár, gép 
házért, gyári felszerelésekért 3N9.85O forintot; 
I ng megyében l'ngvár városában lak és gazda 
sági épületek, ruhanemű, bútorokért, gabonáért, 
fák észletért 152.445 forintot ; /.emplé-nmenyéln-n Xagg 
Mihályon lakóház és gazdasági épületek, házi álla
tok, bútor és ruhaneműért, gabona, fa és árukészlet 
ért 12 fartőt; 1’goesamegyében Halmi község
ben, lakó és gazdásági épületekért, áru és fakész
letért 17.122 forintot; Aradmegyében Maros Szia 
tinón gőzfÜrésztelep, gépek és felszerelésekért, áru 
készletért 198.5<>0 forintot és fa készletért ll.<MN» 
forintot; Krassó Szörény megyeben Stájerlak Ani 
nán, szénmosóba az összes berendezéssel 30.900 
forintot; Torontál megyében a Nagy Kikindai tég 
lagyárért. takarmányért, gyári felszerelésért és áru 
készletért 20.0SO forintot fizettek ki a társaságok.

— Kinerexének. Szászai Kot deli Géza szc 
rencsi kir. járásbitósági aljegyző a saiihclyi kir. 
törvényszékhez jegyzővé kineveztetett. — Szabó 
Lajos tokaji m. kir. adóhivatali ellenőrt a pénz 
dgy miniszter ez arridi pénzügyigazgatéeiglioz pénz 
ügyi fogalmazóvá kinevezte.

— VAlaaxtmAnyl iilén. A nagvmihályi 
polgári olvasó egyeaület választmánya október hó 
2 áll, azaz szombat este ti órakor eziihiszerinti he
lyiségében választmányi ülést tart.

— Sxiyoru roMutl rendelet. A magyar 
államvasutak igazgatósága szigorú rendeletét inté 
zott az állomásfóiiökiikhöz, melyben intézkedés tör 
ténik arra nézve, hogy a perronon ezután a jegy 
nélkül való tartózkodás senkinek se engedtessék 
meg. Figyelmeztetjük tehát a közönséget, hogy a 
kellemetlenségek kikerülése végett e rendeletet — 
mely különben minden állomáson ki lesz függesztve
— vegyék tudomásul.

— Áthelyexéeek az eyyházmeyyében. 
A kassai rém. kath. egyházmegyéhez tartozó zemp- 
lénvármegyei parókiákon a kővetkező változások 
állottak be . fíabmrik Ferenez < trmezőről Mislyére
— Imre Tályáról t.önezre, — Csintalan 
\ l’éehiíjfalnról Őrmezőre,- Szuknluzk-y Bertalan 
Usztóezról Bárltára, — Miklu.icza János Erdöbé- 
nyéről l.asz.tóczra és Mikita Antal Bánfáról Tállyára 
helyeztettek át.

GaxdaeAyl tudósító. A fbldmivelés 
ügyi m. kir. miniszter Hárczg Balázs józságfelü- 
gyelö, páezini lakost Zemplenvármegye bodrogközi 
járására nézve az állandó gazdasági tudósitói 
tiszttel bízta Illeg.

— A kötelezd AllatbiztosítAs. A föld 
mive lésügyi mi nisztcriuinbau már elkészültek az 
általános kötelező állatbiztosításról szóló törvény
javaslat kidolgozásával s azt a miniszter még a 
most megnyitandó országgyűlési ülésszakfolyamán 
szándékszik előterjeszteni. A törvényjavaslat a ré
gi Miklós féle terv’ Z.et alapján készült, azonban 
rendkívül sok módosításon ment keresztül s már 
körülbelül teljesen elkészült. Alapelve a kölcsönösség 
mely szerint az ugyanegy községbe, illetőleg a 
megállapítandó körletekbe tartozó gazdák szolidári 
san viselik az előtbrdáló károkat, tehát egy mind 
annyiért és mindannyi egyért. A kártérítés mód 
jára nézve a jelenleg érvényben levő állami kár 
talanilási szabályok lesznek irányok, amelyek a 
ragadós tüdőlob kiirtása körül teljesen beváltak. 
A ministeriumban úgy tervezik, hogy a törvény
javaslat lehetőh*g  1898 végén életbelépjeo s időköz
ben íiz állategészségügy államosítása is kimondás*  
sék a törvényben.

— A eégeladánokkal ealó ehotzéléftek. 
\ végeladások körül tapasztalt visszaélések ellen 

gvakran merültek fel panaszok és a kereskedelmi
miniszter már több izbrn megigerte, hogy a bajon 
esetleg a törvényhozás utján akar segíteni. Értesü
lésünk szerint azonban csak rendelettel fogják 
egyelőre a végeladásuk és az úgynevezett párti- 
áru eladások körül tapasztalt viaszaélések megaka
dályozását megkísérlem. Ezt a rendeletet már lég 
közelebb közé teszik.

Ax ipartiireény módonitána. Biztos 
forrásból értesülünk, hogy az ipartörvény módosi 
fására vonatkozó előmunkálatokat a kereskedelmi 
minisztériumban már befejezték. Valószínű tehát, 
hogy az uj javaslat még ez évben a parlament 
elé kerül.

— A hid erejének kipróbálása. Ha 
egy hidra annyi anyóst tesznek, a mennyi csak 
ráfér és ha az anyósokat elbírja, akkor a hid jó. 
Ha azonban az anyósok terhe alatt berörik, akkor 
még jobb.

Mi az udrariamiág netovábbja ? 
Ha valaki a végrehajtót, miután nála mindent le
foglalt, a kapuig kíséri s aztán igy szól hozzá :

Igen örvendek; legyen szerencsém más 
kor is.

Kedvezmény lapunk t. előfizetői^ 
nek.X mai viszonyok között, midőn a hölgyek 
és gyermekek öltözékeinek házilag való elkészítése 
a háztartás pénzügyi viszonyainak egyensúlyozásá
hoz lényegesen hozzájárul, csaknem nélkülözhette 
len a családban egy erre vonatkozó okszerű Útmu
tató és tanácsadó. És mi lehetne ez más, mint 
egy szakszerűen szerkesztett, jó divatlap. Azt hisz- 
szűk, kellemes szolgálatot teszünk lapunk t. elő 
fizetőinek, midőn sikerült Király Jánossal, a lég 
n’gibb magyar divatlap szerkesztő kiadójával oly 
egyezségre lépnünk, hogy lapját, a Eudapesti Ba
zárt, mely jövőre harminczkilenczedik évfolyamába 
lep. lapunk t. előfizetőinek, kedcezményes áron meg
szereztük. A Budapesti Bazár havonta kétszer meg 
jelenő szépirodai divatlap; minden számában szá
mos ábrán mutatja be a legújabb hölgy és gyer
mekdivatot, a legújabb kézimunkákat, mindenkor 
szent előtt tartva a czélszeriiséget, az elegáns egy 
szerűséget, gondosan kerülve az oktalau vziczu-
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mát és a czéltalan czifrálkodást. Az öltözékek ki 
szabásához természetes nagyságban rajzolt szabás 
minta-iveket nyújt s negyedévenként egy egv gyö
nyörűéi! színezett aquarell divatképet is ád. A Bu
dapesti Bazárhoz mellékelt szépirodalmi részen re 
gényeket. tárnákat és költeményeket közöl, meg 
emlékezvén a tóvárosi él*  t mozzanatairól is. Lapunk 
t. előfizetői, ha a Budapesti Bazárt is megrendelik, 
egy divatlap birtoklása mellett minden más szép 
irodalmi folyóirat járatását mellőzhetik. A Buda 
pesti Bazár negyedévi előfizetési ára 1 forint 50 
kr. Lapunk t. elűzze tűi a Budapesti Bazárt negyedéven
ként / forint előfizetési árért rendelhe >k meg. Midőn 
a most kezdődő októberi negyedre az előfizetést meg
nyitjuk, tisztelettel kérjük lapunk t. előfizetőit, hogv 
az előfizetési pénzeket hozzánk beküldeni szivesked 
jenek, hogy kellő időben intézkedhetvén, a Buda 
pesti Bazárt b. címükre azonnal megindíthassuk.

Felelő*  szerkesztő: Hál I Uhu hí.

Kiadó-tulajdonos: l.amlesiHa n lt.
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HIRDETÉSEK.

GAJDOS ISTVÁN
>-*-  lc0fa.ra.g-© -*-+

i NAGY-MIHÁLY. selyem-utcza.

Ajánlja magát mindennemű

KŐFARAGÓ MUNKÁK
gyors. pontos és jutányos áron való 
elkészítésére, a legfinomabb traelivt-kö 

anyagból.

SÍRKÖVEK 
magyar, német és héber felirattal, 
a legsolidabb kivitelben jutányosán ké

szíttetnek.

Minták műhelyemben megtekinthetők.

az „Eperjesi Népbank Kályhagyár" 
felsömagyarországi vezérügynöksége 

és főraktára

ILLÉS D. Ungvár 
ajánl teljesen tűzálló agyagból készült
tiszta fehér, chamois. színes majolika

cserépkályhákat, 
díszes kandalokat, kandallös kály-
hákat, takaréktüzhelyeket, kipróbált

szakavatott felszerelők által felállítva, úgy-

szintén épitési-diszitményeket, pia-
fond-diszitéseket, síremlékeket, va-

laiuint mindennemű szobrászati munkát.

gips, műkő, és terrakottából, saját

vagy adott rajzok után.

Zsolnay-féle használati és disz-
e d é n y e k e t, keramit-burkolat-lapo-
kát, tűzálló téglákat, továbbá miivé-

sziesen mintázott és festett genre- és SZt.
szobrokat, dombormüveket, fal-dísz-
tálakat, eredeti gyári árak és a legszoli-

dabb kiszolgáltatás mellett.

Minták, képes árjegyzékek, költségvetések
kivanalra bérmentve. 4

A budapesti takarékpénztár és orsz. zálogk. r.-társ.
(Budapest, Andrássy-ut 15)

az általa megvásárolt grf. Sztáray 
István-féle sztárai gazdaságot 

(□ST agy-Sztára) 
már a foh'ó érre is bérbe adja.

A kik a bérletet megszerezni kívánják, forduljanak hala
déktalanul a takarákpénztárnak Nagy-Mihályon (Barnai 
szálloda) időző megbízottjához, Dr. Friedmann Józsefhez.

•JlHgsssF-sasasgsBsesasBBBS

3C'Keil-lakk~*c
(G-la,s-uir) 

mázoló-szer puha 
1 frt 40 kr. — 1

k é

padló számára. ................ —
kis palaczk ára 70 kr.

Arany-fénymáz
p k e r e t e k stb. bearanyozására 

1 kis palaczk ára 20 kr.

h 
m in nj 
In m in ni 
in nj 
UÍ nj in ni 
uj nj 
üi 
□

—..............— legkitűnőbb
1 nagy palaczk ára

Viasz-kenőcs
legjobb és legegyszerűbb beeresztő szer ke

mény padló számára. 1 köcsög ára 00 kr.

Fehér „Glasur“ fénymáz
legjobb szer mosdó asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb ujonnani befestésére.

1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. 7
Mindenkor kaphatók : ■

G-Iu-Cro^z cég-nél |

„FELSO-ZEMPLÉN“ KIADÓHIVATALA;

nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.

I jindcsiiKin g.
KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

(A

Nagy-Mihályon, Ferencz József-utcza 
felvétetnek mindennemű nyomdai munkák és pedig:

Korlerelek heréi papírok és borítékok 
ezégnyomással, Szóin léik, Táblázatok, 
Lakadal mi és Báli meghíréik, (íyászla- 
pok, Nérjegyek, Köpi rátok, Szaklapok, 
Takarékpénztári nyomtatrángok, Lere- 
lező-lapok, Árjegyzékek, Szépiroahni és 
Tudományos míirek, egyházi, iskolai 
és uradalmi nyomtatrányok, Nyugták, 
Falragaszok stb. stb.
ízléses és gyors kiállítás, jutányos árak!

Yidékí megrendelések a legrövidebb idő alatt teljesittetnek.

Könyv-, papír-, iro- és rajzszer-kereskedes 
könyvkötészet.


