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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

szerkesztőség:
Hova a lap nzoIIhiiií részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-atcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.

Bérmentetlen levelek nem fog-xdtatnak 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.

Nökérdés.
Az egész müveit világnak legliangosab- 

ban vitatott kérdése most a nííkérdés.
Egy része ez annak a tömkelegnek, 

melyet általános szociális kérdésnek ismerőnk 
s mely minden egyéb fölött dominál most 
a fold kerekén s két hatalmas táborba so
rakoztatja az emberiségnek számottevő ré
szét. A szociális kérdésből azonban külön 
pretenziókkal tóiul előtérbe a nőkérdés s 
helyet követel magának a legégetőbb, leg
fontosabb kérdések között, melyek mihama
rább megoldást követelnek.

Akik a megoldást túlzásokban keresik, 
azok rossz helyen járnak.

A legtudósabb szociológok megállapod
tak már abban, hogy a nííkérdés nem a 
nők egyenjogúsításának kerítése. Ez a dolog 
természeti lehetetlenség. A nő fizikai alko
tása a legélesebb ellenmondás olyan kísérlet 
ellen, mely a nők teljes politikai és társa
dalmi egyenjogúságát akarja keresztül erő
szakolni. Pedig a kísérletek megtörténtek a 
szabad, a demokratikus Amerikában.

Az Egyesült Államok népszavazást ren
deltek el a kérdés fölött s ime maguk a 
nők döntötték el a dolgot olyan értelemben, 
hogy a nem önálló nők (családanyák, leányok) 
nem valók a politikai pályára, politikai, 
közigazgatási, bírói funkcziót ne teljesítsenek. 
Csak két kisebb állam határozta az ellen
kezőt s ezért vannak nehány helyen női 
polgármesterek, tanácsbirák.

Egészben véve azonban még Ameriká
ban is megbukott a női egyenjogúság kér
dése s ennek köszönhető aztán, lmgy az 
egész világon egyszerre helyesebb mederbe 
terelődött a nőkérdés, abba a mederbe, mely
ben most igen helyes irányban mozog, —

T ARC Z A.
Az ifjúkor.

Az ifjúság olyan gyorsan múlik el, mint egy 
rövid álom. Lételünk ezen szakában az élet sok 
féle baja még nem nehezedett vállainkra, ekkor 
csak örülni, vigadni tudunk, örömünk és vigságunk 
szívből fakadnak és az erény göröngyös talaján 
vernek szilárd gyökeret. Ez szüli a későbbi édes 
visszaemlékezést az ifjúkori kellemes évekre.

** *
Gyakran ragadják meg lelkünket a természet 

csodaszerü tüneményei, elmerengünk fölöttük, miért 
van, hogy bennünk visszhangra találnak ? Befogad 
kebelünk mindent, ami szép, megragadó s csodá 
latos, ami magasztos és fenséges, minek létét és 
léteiének czélját még kevésbbé vagyunk képesek 
felfogni. Látjuk az ég boltozatán ragyogni a meg- 
számlálhatlan sok csillagot, egyedüli éber tanúit 
két egymás ellen küzdő elemnek : a világosságnak 
és sötétségnek ; majd letűnnek az égboltozatról, 
elüzetve a győzelem hírnöke, a szürkület által, mely 
csak lassankint burkolja ki az egyes tárgyakat, 
homályos fátylaikból; a félhomályt a biborköntös- 
ben kelő nap elősugarai oszlatják el, megaranyoz
ván a kék égen iinitt amott szigetként úszkáló fel
hők széleit; majd tüzoszlopként emelkedik ki a 
távol kéklő hegyormok közül, mígnem észrevehető, 
de kimért lassúsággal halad meredek égi utján, 
végre utolsó sugarait löveli vissza a fold peremére 
s legott búcsút intve felénk, eltűnik a hithatáriol. 

hála a magyar kulturllgyek fel világosodott 
vezetőjének, — most már nálunk is.

A nőkérdés ugyanis most már nem 
egyéb, mint a nőnevelés gyökeres reformja. 
a nő képesítése olyan foglalkozásokra, életpá
lyákra. melyeket ez ideig csupán férfiak 
töltöttek be.

Erre kényszeríti az egész világot a 
rohamos fejlődés s a szociális bajok, a nyo
mor folytonos terjedése s a megélhetésnek 
egyre nehezebbé váló problémája.

A statisztika számokban mutatja ki, 
hogy az emberiség küzdelme egyre nehe
zebbé teszi a családalapítást olyan körülmé
nyek között, amikor a nő pusztán a családi 
élet és az otthon követelte munkát tudja 
teljesíteni. A munkás ember már túl is 
tette magát azon, hogy egyesegyediil a saját 
keresményéből családot tudjon eltartani s a 
nőben nemcsak élettársat keres, hanem 
munkástársat is, aki saját munkája gyümöl
csével lehetővé tudja tenni a szerény családi 
otthon fentartását és a család ellátását.

A gyárakban, nagy ipartelepeken egyre 
szaporodik a női munkás minden munka
körben.

De azt a kérdést meg kellett oldani 
valahogy a középosztályban is.

Magunk előtt hívjuk azt a szomorú 
állapotot, melyben a közép polgári osztály’ 
leledzik a házassági viszonyok területén. 
Becsületes férfi nem vállalkozhatik család
alapításra, amig a család eltartásának fel
tételeit nem tudja biztosítani. Könnyelmű 
házasságoknak végtelenül szomorú következ
ményei napról-napra előttünk vannak, el
hagyott nőkben, családokban, családi drámák
ban s hozomány vadászok szédelgésében.

A hozomány?! ... A XlX-ik század
nak ez a szégyenfoltja ma már szinte pol
gárjogot nyer s hiábavaló a jobb érzésüek-

Milyen anyagokból vannak a csillagok, avagy a 
nap? S miért tűnnek a semmiségbe? Kérdezzük 
meg a felhőket, hisz azok vannak legközelebb hoz 
zajuk. Nem üdvözlik egymást, nem búcsúznak el 
mindannyiszor egymástól hosszú időre . . . talán 
örökre? Miért fényesebb egyik mint másik ? Talán 
az égitestek között is rangfokozat van, mint az em
berek közt a földön ? Azok a dúsgazdagok, nemde, 
amelyek fényesebben ragyognak ! ? Nemde, király
nőjük a hold?! . . . I’dvözlünk mi is benneteket, 
mi, ez árva földhöz tapadt emberek, kik között a 
hatalmasok, a gazdagok ép úgy tündökölnek, ép 
oly fényben úszók, mint ti s a szegények, mint 
halvány társaitok, nyom nélkül vesznek el és em- 
lékül mit hagynak maguk után ?............ az eré
nyesség oszlopát !

Avagy mily gyönyörrel szemléljük a tarka 
mezei virágokkal és fűzfákkal szegélyzett partok 
közt szüntelenül csörgedező patakot és biz azon 
tudatot kelti bennünk, hogy mi is ily vándor nem
zedék vagyunk, miként a folyton mozgó vizesöp- 
pek ; az életet, — a tért, át kell engednünk egy 
ifjabb, életerősebb nemzedéknek, el kell tűnnünk, 
mikép a patakocska kristálycsöppjeinek a végtelen 
tenger hullámaiban. Elvész ott. hiába óhajt vissza 
a növénydus partok közé. — Ilyen az emberi élet 
nek ifjúsága is, melynek napjai, ha egyszer ciha 
ladtak fejünk fölött, többé vissza nem térnek. A 
természet erőinek hatása alatt változásnak van alá
vetve minden, de minden az ég alatt.

Az ifjúkor az élet tavasza, igy szól egy bölcs 
hasonlat. S miért várjuk a tavaszt oly nehezen ? 

nek a küzdelme ez ellen a kinövés ellen 
mely a házasság ideális szépségét közönséges*  
kereskedelmi ügyletté alacsonyitja le.

Évezredekkel ezelőtt a házasulandó 
férfiaknak vagyonnal kellett megváltania a 
leányt a szülei kéztől, ma pedig valósággal 
pénzen vásárolják a vőlegényeket s undok 
liczitáczió folyik azok mögött, amelyeknek 
a szilién szerelmi komédiát játszik el egv 
fiatal pár.

Ennek az állapotnak természetes követ
kezménye pedig az. hogy ijesztő mértékben 
szaporodik a házasságot kerülő agglegények 
száma, ijesztő mértékben emelkedik a pár
tában maradt hajadonok tábora s a kettőnek 
szembeszökő konzek veneziája az erkölcsi élet 
lazulása, a közerkölcsiség siilyedése.

Hiába kísérlettek meg ez ellen az álla
mok minden lehetőt.

Az eredmény’ egyenlő a semmivel.
Most végre meg van a remény, hogv 

megtaláljuk a kivezető utat, mert az egyet
len módja a segítségnek, hogy helyet enged
jünk a nőnek a létért való küzdelemben, 
megnyitjuk előtte az eddig elzárt sorompó
kat s képességeiket, melyek értékesítésére 
erővel bírnak, felhasználjuk a köztevékeny
ségnek azon a területein, amelyen női mél
tóságuk és hivatásuk rovására nem válik.

A postán, vasúti hivatalokban, kereske
delmi pályán igen sikerült kísérletek foly
nak. A tanítás terén pedig már be is vált 
a női munkaképesség-, különösen a nő- és 
gyermeknevelés terén.

Két év óta már sikeresen működnek a 
női gymnáziumok, sőt egyesek, különösen 
hivatott nők, már az egyetemre is bejutot
tak s nemsokára az orvosi pályán fogunk 
találkozni czéltudatos, jólképzett s különösen 
nők ápolására és gyógyítására igen alkal
mas nődok torokkal.

Miért érzünk rokonszenvet e hamar eltűnő s vál 
tozatokhan annyira gazdag évszakkal ? Érzünk a 
tavasz rövid tartania alatt valamit, sőt igen sokat, 
leirhatatlanok azon kellemes érzelmek. Örömtől su
gárzik az egész természet; a derüli ég, a verőfé
nyes nap az egész Mindenségnek elevenséget, éle
tet ad, s a tavasz nviló virágai ifjúságunkra 
emlékeztet, mikor az életet még rózsaszínben 
láttuk, nem gondolva arra, hogy az emberiség 
százszor többet kíván, mint ád ; nem éreztünk oly 
keserű csalódásokat, inelylyel az élet telve van ; 
derült kedélyben talált bennünket a kelő nap s 
vidám mosolylyal váltunk el tőle, midőn lenyugo 
dott. Boldog órák, reményteljes napok és rövid 
évek voltak azok ! S mily édes ezekre később 
visszaemlékeznünk ; elmerengünk órákig az oly 
boldogító ifjúi örömökön, midőn még virágos me 
zőkön szaladgáltunk tarkaszárnyu pillangóktól csa
logatva ; avagy midiin harmatos virágokból csokrot 
kötöttünk kalapunk mellé............ Mintha éreztük
volna, hogy az ifjúkor azon szaka életünknek, mi
dőn örülnünk kell. I)e nincsenek e perczek, órák, 
sőt napok, melyek levert kedélyben találják az 
ifjút ? Tagadhatlanul vannak, de azok oly rövidek, 
oly mulékonyak, mint felszáradt arczunkról a könv, 
amit az okozott. Olyan az épen, mintha a még 
néhány perez előtt derült kék égre egyszerre sötét, 
komortekintetü fellegek tornyosulnak, melyek ál
dásos esőt hullatnak alá s szétfoszladozva tűnnek 
el az égboltozatról.

«* *
Maradj, óh maradj körünkben ifjú természet,
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És itt nem fogunk megtiltani . . .
Lassankint ki fog tiinni, hogy a helyes 

nőnevelés nuír az alsó fokon olyan irányba 
terelendő, hogv a kenyérkereső pályákra 
való továbbképzést tegyen lehetővé s a nő
nek nyújtson alkalmat arra, hogy ne legyen 
kénytelen a szillői háznál bevárni a jó sze
rencsét egv becsületes h.izastárs kepeben.

De a küzdő fiatalság is nagyobb biza
lommal fog közeledni olyan nő tele, aki 
hozományul nemcsak szépséget és szerelmet, 
de diplomát, vagy kenyéradó hivatalt visz 
a férje házához s megosztja annak küzdel
meit, fáradozásait.

Ez a felfogás még egy kissé lehet ide- 
genszerii s lehet sok rossz éleznek az alapja, 
de a dolog azért mégis nagyon komoly 
VH okos.

A nőkérdés ilyen irányú megoldása 
áldás lesz a társadalomra.

A közszellem.
A közszellem elméleti magyarázata nem anv 

nvira szükséges, hogv azt megértsük, hatályában 
és következményeiben mérlegelni és méltányolni 
tudjuk, — annak a gyakorlati élet mindenféle 
alkotásaiban kell nyilvánulnia. — Lépjünk be egy 
községbe, nézzünk ott körül, mindjárt meggyőződ
hetünk. hogy megvan-e Azon jótékony mentője, 
melyet közszellemnek nevezünk, mely külső jelek 
ben is megnyilatkozik és az idegent, az utast, oly 
kellemesen érinti.

A jelen kornak feladata a nyugati művelt
ség vívmányának elsajátítása. — hogy a régi kö
zönynek fülledt mocsarából kiemelkedve, megnyer
jük azon kedvező életfeltételeket, melyek méltók 
a szellemileg és anyagilag felemelkedett miveit 
emberek igényeihez.

Tehát haladás minden téren, törekvés a jobb 
után, ez kell, hogy jelszava legyen úgy az egyes 
nek, valamint a községnek, a társadalomnak és a 
mindezeket egyesítő államnak.

Az idő rohamos haladása mellett csak nem 
napról napra uj feladatok előtt állunk, melyek élőt 
ki nem térhetünk, melyek megoldásába bele kell 
fognunk, ha hátrafelé menni, ha sülyedni nem 
akarunk, mivel mint mementót, ha lehetne láng 
hetükkel oda kell tenn'.nk, hogy a megállapodás 
annyi mint tespedés, ez pedig egyenlő a vissza
eséssel.

A közszellem terjesztése valamely községben 
a tömegek bizonyos in iveit ségi fokát igényli, és 
igy minél műveltebb, szellemileg előrehaladottabb 
valamely község lakossága, annál elevenebb és tér 
inékenyebb a közszellem, annál éberebben műkő 
dik a haladás bármely terén.

liadd láthassák benned ifjúságunk képét, mert nap
jaid tartama alatt semmi sem hervasztja el a haza 
jövő legszebb reményét, — az ifjúságot.

Sza m osl József.

Aranka.
Ott voltam, hol zsengekorom éveit tölténi el. ahol 
diákkoromat éltem át.

Ott sétálgattam elandalogva az apró városkát 
kettészelő csobogó patakocska partján, ahol oly sok 
mánioritó csillagos tavaszi éjjen ábrándoztam, fal 
tam a holdat, ahol az egyhangú csergedezést hall
gatva vpedeztem „< >“ utána. Elgondolkodtam afö
lött, hogy telnek napok, telnek évek, forog veszett 
sebességgel az idő kereke............

Tovább is szőttem volna visszaemlékezései
met. idéztem volna fel a múltat lelkemben, ha egy 
rendkívül szomorú, megható kép le nem bilincseli 
figyelmemet.

Gyászoló menet jött. Halottat hoztak. Egy kis 
éleslátással mindjárt észre lehetett venni, hogy ez 
egyszer fiatal lányt ragadott el a kaszás az élők 
sorából. Kü önösen a szép számban képviselt fia 
talság nem tudott kifogyni a részvétteljes dicsére 
lekből, amelyek kivétel nélkül a megboldogultat 
illették.

Az a mélyreható tüzű gyönyörűséges fekete 
szempár örökre lecsukódott! . . . .

Abban az üde arezban, amelyen oly szép 
összhangban volt a fehér szin az üde pirossal, nem 
fogunk többé gyönyörködni.'....

FELSO-ZEMPLEN.
A világ forgásáról milsem tudó, korlátolt lát 

körű abbredita, nem egykönnyen lép ki saját, 
önző, a szárazmalom forgásához hasonló eszmekö
réből, — nem törődik mással, csak is saját húsos 
fazékéval, melyeket megtölteni és melegetni élté
nek kizárólagos feladatának tekint.

Ha a tömegek nem bírnak az önzetlenség 
azon magaslatára emelkedni, hogy a közszellemnek 
hódolni tudjanak, és a maguk önkényles kezdetne 
nevezéséből közjavakat teremtsenek, — egy két 
mivellvbb és felvilágosodott ember feladatává lesz 
a tömeg vezetése ; igen ám. de csak azután az 
önzetlenség, a nemes törekvés azon színvonalán 
álljanak, hogy igazán bizalmat gerjeszszenek ma 
guk iránt, — külömben, ha másként van. ha a 
lóláb kilátszik, azok bármit kezdeményezzenek, 
a tömegek istápolására nem számíthatnak.

A mai korban a közszelh in távolról sem már 
egyedül csak a humanizmus szülötte, hanem az 
egyesek és összesen a közérdeké, - es azért kell 
magasabb fokú népneveivé, emelkedettebb Iáikor 
a tömegeknél, hogy ezt belássák, és egyik a má
sikért cselekedve, lássa, hogy végtére is maga ér 
dekét viszi előbbre.

A közszellem legyen az egy községben, a 
társadalomban, az államban, olyan rugója ma a 
magány és nyilvános életnek, hogy a pezsdiilő, 
virágzó életet teremt mindenütt, — boldog az állam, 
hol az élénk, kezdve a legalulról, és fel egészen 
a népképviseletig.

A történelem eléggé bizonyítja, hogy amely 
népnél az élénk és egészséges volt, ott feljegyzésre 
méltó nagy történelmi tényeket miveit, mint a régi 
Kómában a köztársaság virágzása alatt, — a fó
rumon nyilatkozó hatalmas közszellem kiállító azon 
vaskemény légiókat, melyek a respublika jármába 
hajtották a világot — és mászrészről pedig midőn 
a köztársasági szellem elsatnyulván „panem et eir- 
censes“ után kiáltott, csak addig volt életképes az 
ókornak ezen nagy állama, mig azt az edzettebb 
éjszakról előtörő barbárok megtámadták, melyek 
döngetései és vereségei alatt a nagy birodalom 
azután rómba dőlt.

Vegyes hírek.
— Városi közgyűlés. NagyMihály város 

képviselőtestülete f. hó lK-án rendkívüli közgyü 
lést t irtott, mely alkalommal a tárgysorozatnak 
egyetlen pontját: a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter által a városhoz intézett és az állami elemi 
iskolára vonatkozó kibővítési leirat felolvasása 
képezte. Erre a miniszteri leiratra egyhangú 
lag kimondta a képviselőtestület, hogy a felépí
tendő uj iskola fentartási költségeinek visele
tét el nem vállalhatja, mert a község vagyontalan 
és jövedelmet nélkülöz s csak 37" „ os pótadóval 
fedezi negynehezen administrativ szükségleteit, mert

Az a királynői magatartásu isteni termet 
örökre megtört............

Ezek a sóhajok bennem a részvétet és kí
váncsiságot egyaránt keltették fel. De — tudja az 
ég — ezekkel az érzésekkel egyetemben valami 
olyan különös balsejtelem fogott el.

Ki volt a megboldogult? fordultam a 
hozzám legközelebb álló ifjúhoz, aki elmélázva bá
mult maga elé a semmiségbe. Valószínűleg a mú
landóságon gondolkodott.

— I gy e hár kegyed idegen? — riadt fel 
a kérdezett. Kegyed nem erről a vidékről való, 
jó uram, mert különben tudná, hogy Aranka hunyt 
el rövid betegség után.

Egész lényemben megrázkódtam. Hál az a 
kimondhatatlan balsejtelmem nem csalt volna ?.. . 
Igazán ő volna az ? . . .

— Melyik Aranka ? . . . . kérdem izgatot
tan. melyik? ....

— A Geleji Aranka !
Ez a válasz úgy sújtott le, mintha villám

csapás ért volna. U az.’ <> nincs többé . . . Ben
somét szivrepesztő fájdalom dúlta . . . Nem is tu
dom, mi történt volna velem ebben a szörnyű lé 
pelődésben, ebben a szörnyű kétségbeesésben, ha 
. . . ha . . . idejekorán fel nem ébredek. . .

Mert ezt a gonosz históriát csak úgy végig
álmodtam.

*
Nem vagyok babonás természetű ember, de 

ezután az álom után bizonyos kimondhatatlan nyug 
talanság töltötte cl egész lényemet. Hiába igyekez
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az uj iskola építéséhez a 11.183 frt 40 krt egész- 
ben előlegezi ; a mit fedezet hiányában 7% os 
kölcsönnel szőrözhet be s ezáltal az iskola kibő 
vités költségéhez erejét meghaladó összeggel járul, 
mert a város épen azért vállalkozik az is 
kóla felépítésére, mert a szolid kivitel által útját 
elakarja zárni a nyerészkedésnek és a rósz anyag 
felhasználásának, miáltal a fenntartás költsége 
minimumra redukálódik, mert az 1884 évben álla 
mositott elemi iskolára adott (>000 frt értékű bel 
hely 4000 gyalog. 2000 igás napszám és két ezer 
frt készpénz, valamint a régi szintén 5000 frtot 
érő iskola értékén felül a község évenként az állami 
iskola fenntartására 1500 frt állandó összeggel, 
1(100 frtot meghaladó 5% os pótadóval és looo 
frtot meghaladó tandijösszeggel járul s ebből a tő
szomszédos tornatér telken építendő szolid iskola 
fenntartása az állam megterheltetése nélkül telje 
sithető. végre mert Nagy-Mihályon az iskolaügy 
iránt oly melegen érdeklődő gondnokság és igaz
gató áll az iskolaügy élén, hogv eddigi eljárásuk 
biztos garantiát nvujt a jövőre nézve is, hogy a 
közoktatásügyi kincstár felesleges kiadásokkal tér 
kelve nem leend. Ezen nyomós indokok alapján 
kéri a képviselőtestület a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter, hogy a "709/97 sz. a. a szóban levő 
iskola kibővítése iránt már érdemileg tett intézke
déshez képest az iskolakibővitést a községnek 
újabb megterh*  ltetése nélkül elrendelni méltóztassék.

— .Eltávozás. Ferenczy Sándor volt hely 
beli kir. albiró már végleg eltávozott városunkból 
Kassára, hol a kir. Ítélőtáblánál tanácsjegyzői ál 
lását elfoglalta. A távozó tiszteletén*  szombat este 
bucsuestély rendeztetett a „Kos “bán. — Itt em
lítjük meg, hogy az egyik albiró: Garbinszky 
Sándor, már szintén elfoglalta a helybeli kir. já
rásbíróságnál ál lásá t.

— Ismét tűz. Szombaton virradóra ismét 
tűz volt városunkban, a mikor is a f tezán levő 
Masísenyik András városi rendőr ház, ’yult ki és 
égett el teljesen, A ház belső részéi n volt a 
Kardos Lajos szatler és Kiss Lajos kerékgyártó 
műhelye is, és mindkettő leégett, mi által igen ér
zékeny kárt szenvedett különösen Kardos, kinek 
műhelyében több szánkó, kocsi és iparához szűk 
séges egyéb kellékek égtek el. Erről a házról tü
zet fogott a liriiyltr féle ház udvarán levő és Zd 
borszky Pál kir. járásbirósági hivatalnok által bér
ben birt lakház is. mely szintén teljesen leégett. 
A tűz keletkezésének oka, mint rendesen, ezúttal 
is: ismeretlen.

— Önsegélyző - egyesület. A felvetett 
eszme mindinkább nagyobb tért kezd hódítani 
épen abban a körben, melynek érdekében első 
sorban áll, hogy ez az üdvös egyesület minél előbb 
létre jöjjön. Legközelebb össze lesz híva ez Ügy
ben az első értekezlet, hol a módozatok tnegbeszé- 

tem magam megnyugtatni, a bizonytalanság, a 
nyugtalanság csak tovább emésztette egész való
mat és folytonos kínos töprengésben tartva pilla
natig sem hagyott nyugodni.

Másnap elutaztam abba a völgykatlanba be
fészkelt kis paradicsomba, a hol az én szivem Évája 
lakott: Geleji Aranka, kivel még gyermekkorom
ban ígértünk egymásnak sírig tartó, örök, hű sze
relmet.

A kisvárosi vendéglőben futólag beletekül 
tettem a helyiérdekű újságba, de már ez a futó 
tekintet is elég volt arra, hogy észrvvegyein ezt a 
kis eljegyzési birt:

H y m e n. Laky Gyula nagybirtokos el
jegyezte Geleji Arankát, városunk legszebb 
jeinek egyikét.
\’aló ez. avagy csak szentem káprázik ? . . . 

Ejból és újból olvastam el a lesújtó hirt és a való 
egész sivárságában állott szemeim előtt.

Erre nézve csak egyedül ő adhat felvi
lágosítást. Csak ő világosíthat arról fel, hogy mi 
vitte arra a lépésre, hogy egy ilyen pénzeszsáknak 
nyújtja kezét, aki híres volt élvsóvárgásáról, s bi
zonyára inkább csupa érzékiségből, mint igaz sze
relemből veszi őt nőül.

*
Első dolgom persze az volt, hogy megláto

gattam Gelejiéket. Nagyon szívesen fogadtak, sőt 
Aranka teljesen kitüntetően bánt velem. Midőn egy 
pillanatra magunkra maradtunk, szemrehányásokkal 
illettem. Felidéztem lelkében a múlt emlékeit, ne
kem tett Ígéretét, hogy az enyém lesz, csak en-
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lése és elhatározása után kibocsájtatnak a kötelező 
aláírási ivek a betétek jegyzése iránt. Az aláírási 
ivek kiboesájtásával egyidejűleg — elkészítés előtt 
még előbb — lapunkban közölni fogunk egy alap
szabály-tervezetet azon czélból, hogy azok, kik 
nem ismerik teljesen az ilyen önsegélyző-egyesü
letek tulajdonképeiii nemes czéljait, azt olvasva, ki 
merítő tájékozást szerezhessenek erről.

— A pazdlesi híd. Három teljes hónapja 
immár, hogy a Pazdics község közvetlen végén levő 
és az úgynevezett „I)usa“ vizén keresztül vezető 
állami fahíd leszakadt. Ennek a nagyforgalmu híd
nak újra leendő felépítése érdekében az államépi- 
tészeti hivatal úgy látszik ez ideig még mit sem 
tett, mert minden úgy van, a mint volt a lesza
kadáskor, pedig három teljes hónap nagyon elég 
idő arra, hogy legalább az előmunkálatok megté 
tele iránt tegyenek intézkedést. Tudja mindenki, 
hogy milyen nagy azon az utón a közlekedés és 
ezért, de meg azért is, mert az ideiglenes hídon 
való közlekedés kezd életveszélyessé válni, a lég 
több ideje lenne, ha már egyszer hozzáfognának 
az állandó Idd újraépítéséhez és megszüntetésére 
törekedne az államépitészeti hivatal a folytonos 
közlekedési akadályoknak, mert végre is az adó 
fizető közönségnek ehhez feltétlen joga van.

— Meghívó, A málczai fürdő tiszteit rész 
vényes urait folyó hó 24 én délután 3 órakor a 
málczai Cassinó helyiségében, szép idő esetében a 
fürdő helyiségében megtartandó közgyűlésre tiszte 
lettel meghívom. Tárgy: Pénztári leszámolás. Ili 
vatalnokok uj választása. Jövő évi teendőkre uta
sítás adás. Málcza, 1897 okt. 17. S/épdn Gábor 
fürdő-igazgató.

— Jutalmazás. A gróf Jnctafa# Gyula
féle alapítványból ez idén Firley Vilmosné Ilunzsa 
Ida helybeli tanítónő 50 frt jutalomban részesült 
a magyar nyelv terjesztésében elért sikerdus tévé 
kenv gégéért.

— A zemplén vármegyei a gar ász-tár
sulat elegy-agárversenyét 1897 évi okt. hó 29 én 
és következő napjain Gálszécsen tartja. Összejőve 
tel október hó 28-án. Közgyűlés ugyanezen napon 
esteli 8 órakor a nagy vendéglőben. A versenyre 
vonatkozó értesítést jövő számunkban közöljük.

— Szerencsétlenség érte Csizmámét, M.- 
Jesztreb község anyókáját. A mint a tehéncsorda 
a mezőről hazafelé kullogott, egyik tehén kirúgott 
a hámból s a mellette elhaladó Csizmámét szájon 
döfte, s a felső álkapcsát leszakította. A szerencsét 
len asszonyt vértől ázottan találták a közel fekvő 
árokban. A s. a.-újhelyi kórházban ápolják.

— Kinevezés. A kereskedelemügyi minisz
ter Balogh Jánost a tokaji állami kosárfonó isko
lához ideiglenes minőségű tanítóvá nevezte ki.

— Bélyeg mentes számlák. A lo forinton 
aluli számlák bélyegmentessége iránt, a kereske 
dók körében évek óta nyilvánuló óhaj végre ki 
elégitést fog nyerni. Értesülésünk szerint a keres 
kedelini és pénzügy miniszterek között tárgyalások 
folytak ez ügyben, a melyeknek eredménykép a 
pénzügyminiszter a 10 írton nluli számlák bélyeg 
mentességét legközelebb elrendeli.

gém fog szeretni a legvégtelenebb hűséggel, a 
legforróbb szerelemmel. . .

Az érzéktelen Vénns hangosan felkaezagott. 
Ez a kaezagás, amely máskor eziistesengésként ha 
tott hallóérzékemre, most egészen a velőmig hatott.

— Hát maga még mindig a régi naiv gyer
mek ? — szólalt meg végre. Pedig azt hittem, 
hogy már megváltozott. Tudja, én magát soha sem 
szerettem, amint vőlegényem sem szeretem. Ilogv 
gyerekkorunkban szívesen hallgattam udvarlását, 
szívesen hallgattam ömlengéseit, hévvel Ígértem 
örök hűséget, szerelmet, annak esak az az oka, 
hogy nem akartam barátnőim mögött maradni, a 
kik mindegyikének meg volt a maga lovagja. Le
tűntek már azok a régi idealisztikus idők, amikor 
még volt értelme ennek az elvont fogalomnak : 
szerelem. A vőlegényem vagyonos, jómódú ember, 
aki kényelmes életet biztosíthat nekem, mig ha 
magának nyújtanám kezem, a mindennapi kenye
rünk is esak nagy nehezen volna meg.

— Maga holló nagy gyerek !
*

Este a legelső vonattal visszajöttem a fővá
rosba. Az egész utón úgy rémlett, mintha a sűrű 
Sötétségből egy másik vonat alakja vált volna ki. 
amely az enyémmel merően ellentétes irányban 
haladott. Mintha azon ült volna az a hideg szép 
női alak, akinek a szive helyén jég van, jég, amit 
fel nem olvaszt a test legvégtelenebb szerelem ego 
heve sem. — — — — — Most már hiszek
az álmokban.

Urády Aladár.

— A ják tiheló ereje. Mindenki tudja, 
hogy a különféle fáknak nem egyforma a tüzelő 
ereje s az egyik sokkal többet ér mint a másik, 
de hogy mégis milyen sorban következnek e te 
kintetben egymás után a közönségesebb fák, az 
kevesebbek előtt ismeretes. Ha tehát például a bükfa 
fülőképességét 100-al jelöljük s ezt alapul vesszük, 
akkor az ismeretesebb fanemek arányszáma s kö
vetkező lesz: bükkfa 100, akáez 102, tölgyfa 1O|, 
gyertyán 99, juhar 91, szil 91. nyírfa 82, erdei 
fenyő 67, égerfa 65. lucz fenyő 65, hárs 65, nyárfa 
60, fiizva 60. Vagyis az elősorolt fanepiek közül 
tüzelő anyagnak legjobb az akáez és tölgy, lég 
gyengébb pedig a nyár és fűz. A közölt számokat 
tekintve, nagyjából azt is könnyen kiszámíthatja 
akárki, hogy ha módjában van több fanemből vá
logatni, melyikért mit adhat!

— Kenyér és dohány. A rohamos fejlő 
dési proceszus amin a világ keresztül megy s 
amely a fényűzést szükségessé teszi, a szükségest 
ellenben nélkiilözhetövé; a kenyér poziczióját is 
megrendítette. Azelőtt a kenyér volt a megélhetés 
alfája, a fbtápláléka minden embernek de különö
sen a szegénynek. Akkor volt még értelme ha va
laki a mindennapi kenyérért imádkozott. Ma már 
túl haladott ez az álláspont. A kenyér még csak 
éppen hogy vezet az életszükségletek sorában, 
amelyeket az illetők elköltött pénzösszege szerint 
osztályoz a statisztika. És mi követi öt nyomon, 
a sarkában, potom 1 1 millióval kevesebb pénzt 
emésztve föl? A kalács talán ? Nem, hiszen az ör
vendetes volna. Nem. A dohány. Amit egy angol 
statisztika kiszámított, az egyesült királyságok te
rületén 1895-ben 825 millió frank ára kenyeret 
(lisztet) fogyasztottak és 814 milliót költöttek el 
dohányra. A fényüzési czikk tehát hova tovább 
legyűri a legfontosabb életszükségletet. Nemzet- 
gazdászok figyelmébe ajánlható ez a dolog. Eredeti 
különben az, hogy mig egy angolra átlag 680 gr. 
dohány jut, addig egy francziára 933 gramm. 
De ez az utóbbi megfelelőleg sokkal több kenye
ret is eszik.

- - Évnegyedkor. Fejedelmi gyönyör olva
sónak vagy pláne előfizetőnek lenni. Minden évne
gyed alkalmából vetélkednek a lapok az előfizetők 
nek szóló ígéretek és adományokban. Az egyik 
lap Ígér egv 3 frt 50 kros 1 4 évi előfizetésért, 
egy disz kötésű 3 frt 60 kros könyvet s azonkí
vül küldi a lapot is előfizetőinek, mindenféle ha 
ráti megbízásait díjtalanul eszközli. A másik óriási 
meglepetést helyez kilátásba, a harmadik Ígér gyö
nyörű kiállítású naptárt és kitűnő tyukszemtapaszt. 
Ha ez igy fog tovább fejlődni, úgy legközelebb a 
következő előfizetési felhívásokat fogjuk olvasni! 
'I'isztelt publikum ! Aki nálunk egv évre előfizet, 
az kap díjmentesen egy 5000 fiiról szóló biztosítási 
kötvényt és egy dupla fedelű arany órát; aki fél 
évre előfizet, annak kifizetjük az összes szabó és 
czipész kontóit és kieszközliink részére egy egész 
évre szóló vasúti szabadjegyet; aki csupán 1 4 évre 
fizet elő annak nem állhatunk mást mint egy finom 
angol szövetből készült téli kabátot és egy fehér 
nyári mellényt ; aki pedig egy hóra küldi be elő 
fizetését, az a saját költségii11k re le f<>tografáIhalja 
magát és azonkívül küldünk neki 1<M» drb. havan
nát. II. i. mindazok, akik számonkiiit veszik !a 
púnkat mindezen kedvezménytől elesnek ugyan, 
de joguk van lapunk előfizetőinek nevezhetni ma 
gukat,a mi hitelüket nagy mértékben fogja emelni .. . 
Tisztelt pumlikiim! Aki e földön üdvözölni akar 

annak tessék előfizetni!

Szerkesztői posta..
H. ti. S.ÍI-.Ifalva. A legnagyobb készséggel. <»lyk..r- 

olykor gondoljon ránk. Hogy mikép ? azt ugx is tudja.
Szamosi József. Hunionná. Mint látja, bevált. L< 

gyen szerencsénk többször is.
A’. I’. (Helyben.) Azt már nem, még a kegyed ked

véért aem.
Kolozsrár. Semmi életjel. Meddig fog nm.- ez tartani ? 

/•. /. A két czikk teljesen megtelel lapunk intvn-
cziójának és igy legközelebb sorát ejtjük.

l'Jltely II. Avval a lappal semmi néven nevezendő 
összeköttetésben nem állunk ; ebből önként következik az, 
hogy sohasem olvassuk. Nem vágtunk rá kiváncsiak.

Szappaaos József. I jiiely.) Jenével küldött üd
vözletét ez utón viszonozzuk. A kért lapot sajnálatomra, nem 
küldhetein. Hanem a régi ismeretség kedvéért egyszer át le
hetne ám rándulni hozzánk.

.. Fel síi-Zempléni.**  Késén jött, megfelelő rovatban 
nem hozhattuk: jövő héten felhasználjuk.

Felelős szerkesztő: fiát lilmos.
Kiadó-tulajdonos l.aitdesman H.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A homonnai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Vogler Zénó végre 
hajtaténak Lamlesmami Meleehné szül, llozciiberg 
Julianna végrehajtást szenvedő elleni 124 frt tőke 
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
s. a újhelyi kir. törvényszék, a homonnani kir. já
rásbíróság) területén lévő Horb. (’sebinye község 
határában fekvő:

I. a liorb. (•sebinyei 1<> számú telokjzőkönyv 
bon A. I. 1 —17 sorszám alatt felvett 2 4 urb. te
lekből 1/4-ed részben a B. 6 sorszám alatti Lan- 

desmann Meleehné szül. Rosenberg Juliannát illető 
jutalékra 161 írtban megállapított kikiáltási árban;

II. a horb. csehinyei 14 szánni tolekjkönyv- 
ben A. 1. 1 —14 sorsz. alatt felvett 1/4 urb. telek
ből felerészben a B. 3 sorszám alatti Landcsmann 
Meleehné szül. Rozenberg Juliannát illető jutalékra
81 írtban megállapított kikiáltási árban ;

Hl. a horb. csebinyoi 35 számú tekkjkönyv- 
ben A. 1. 1 —10 sorsz. alatt felvett 1/2 urb. telek
ből fele részben a B. 3 sorszám alatti Landesmann 
Meleehné szül. Rosenberg Juliannát illető jutalékra
82 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrende he és hogy a fennebb megjelölt in 
gatlanok az 1897 évi okt hó 27-ik napján 
d. e. 10 órakor llorbók (’sebinye községben a 
községi biró házánál megtartanod nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
Janók becsárának 1O" ,,-át vagyis 16 frt 10 krt, 
illetve 8 frt 10 krt s illetve 8 frt 20 krt kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi nov. 
hó I én 3333. szám alatt kelt igazságügyministeri 
rendelet 8. Jj ában. kijelölt óvadékképes értékpapír 
bán a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt át szolgáItatni.

Kell Homonnán a kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóságnál 1897. évi augusztus hó 15 én.

Kótsch kir. albiró.
236. mz.

ih»7. végr. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az issi. évi LX. t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bu<iapesti 
V.-ik kerület kir. járásbíróság 93986 p. Nzámii végzése kö
vetkeztében hivatalból képviselt Pr Kármán Bertalan ügyvéd 
bpesti lakos javára (iéczy István ügyvéd homonnai lakos ellen 
21 frt 3Ő kr s jár erejéig 1897 évi juni hó ló-én foganato
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 350 frtra becsült 
2 darab ló, és egy hintó kocsiból álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

évi

Tömöry Antal,
kir. bir. végrehajtó.

413 szám.

1897. végr. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881 évi LX. t.-cz. 

102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járásbíróság 6183 számú végzése által />/•. Faehs 
lynárz ügyvéd által képviselt Gyurec»k<‘ András javára 
<'ónc>tár János ellen 86 frt tőke, ennek 1897 évi február hó 
16 napjától számitandó 5n/e kamatai és eddig összesen 34 frt 
89 kr perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás alkalmával hiróilag lefoglalt és 415 frtra becsült lovak, 
telién, csűr, stbből álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő vég
zése folytán a helvs/.iiiéii. vagvis alperes topolyáin lakásán 
leendő oz.közlésóre 1897. évi november hó 3-lk 
napjának d. u. 3 óraja határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
eiintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
jj-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak 
adatni.

Az árverezendő ingóságok vételára az 188]. évi LX. 
t.-cz. 108. § bán megállapított feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt N Mibályon, 1897. évi okt. hó 15 napján.

Gál VilntoH, 
kir. birÓMgi végrehajtó.

347. szám

ism végr. Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó «iz 1881. évi LX. 

t. ez. 102 § a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a homonnai kir járásbíróság 1896 évi 8833 
polg. számú végzési* * következtében Jakobovics 
Dávid ügyvéd által képviselt I'sokofa Márton 
turczóczi és /lichtrmiH Mór vitéz vágási lakosok javára 
Kremmirzer Feiviscli Mendel hrubói lakos ellen 1OO 
frt s jár. erejéig 1897 évi aug. hó 18 án foganato
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 561 
frtra becsült búza, gabona, zab, széna, kézi cséplő 
gép, szóró malom, s a turczóczi és Hrubói erdőben 
faszénből álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a homonnai kir. jbiróság 
7537 1898 sz. végzése folytán 1OO frt tőkekövete
lés, ennek 1894 évi augusztus hó 8 napjától járó 
5" „ kamatai és eddig összesen 110 frt 79 krban 
hiróilag már megállapított költségek önjéig Hrubón 
d. o. 11 óra Turczóczon d. u. 2 órakor a helyszínén 
leendő eszközlésére 1897 évi okt. hó 27-ik 
napja határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107 és 
|O8. a értelmében készpénzfizetés mellett, a lég 
többet Ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni.

Kelt Homonnán 1897 évi okt. hó 12 ik napján.
Tömöry Antal, 

kir. hirÓMÁgi végrehajtó.



4
1897. október 22FELSO-ZEMPLEN.

GAJDOS ISTVÁN
4-i- Ixöfarag'ó +•-

NA6Y-MIHÁLY. selyem-uteza.

Ajánlja magát mindennemű

KÖFARAGÓMUNKÁK 
gyors, pontos és jutányos áron való 
elkészítésére, a legfinomabb trachyt-kö 

anyagból.

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

szíttetnek.

lintik műhelyemben megtekinthetők.

■> gapnai AikIof 
a „K o «“-hoz ozimzett szállodája 

Sitáray gróf kastélya átellenében 
XTa.gr 3r-X<£ilxál37-on.

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

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor
n ■ " •

az

1 liter 42.
54.
i;<i. 

1.00. 
1.50. 
2.00

Feszt féle 17w na» gy&ngy 
Hegyaljai szamorodni 
889-iki w . gyógybor

Az orron urak b. figyelműébe !
Tokaji asszú gyógy bor 1 liter 3.00.

„ 4.00
legf. ... - o.OO
Ménesi veres asszú . 1.50
Szyriniai régi szilvórium „ 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez

ségiig olcsóbbak.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan friss 
ciapoláiu kőbányai ier. villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.

Ebéd, vacsora, hideg A- meleg éte
lek a nap minden szakában étlap sze

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

újonnan renovált vendégsxobáimat.
— Ttíf/iirt istállók én kornÍMzinrk' — 25

300 szám 

vgh. 1897.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az IRHl.évi LX. t.-cx. 102 

$ a értelmében ezennel k../.hírré te«í. hogy a n.tgymihályi 
kir. járánbir<>nág 1897 évi 3X03 p. vimu végzése következ
tében />r. Krlinrr Mihal if ügyvéd által képviselt Sehrei- 
brr Jénán nagyiniháíyi kereskedő ezég javára Kutauth Elek 
í’sxbiró x. nxinnxi lakos alperes ellen. 27 frt 60 kr és jár. 
erejéig 1897 évi juliu*  hó 31-én foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt. é« 360 írtra becsült 2 darab ló. és 
egy bricskále’d álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a homonnai kir. jbiróság 6x52/1897 
sx. végzése folytán 27 frt 60 kr tőkekövetelés, ennek 1X96 
évi január hó R-ik napjától járó 5*/,  kamatai és eddig .............. ..
29 frt o'» krban hiróilag már megállapított költségek erejéig 
Z. Szinnán végrehajtást szenvedő lakásán leendő eszk -zlésére 
1897. évi okt. hó 25-ik napjának délután 4 órája 
határidőül kitüxetik és ahli>>x a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az iRRl. 
évi’ LX. t.-cx. 107 és 108 §-a értelmében kéazpénxtizetés 
mellett, a legtöblait ígérőnek becsáron alul is eladatni 
fognak.

Kelt Homonnán 1*97  évi okt. hó 12. napján.

Tomorp Antal, 
kir. bírósági végrehajt.'..

□ 
Hí m ifi fii m fii ifi fij m fii ifi 
p ifi 
p ifi 
p in fii ifi 
p in 
p In□

KALLA JÖNAS
| kalap-, czipö- és úri divatáru-üzlet | ............ ....

XT -A_ G- "5T - JsZC T ÍEZ .A. ZL ‘ST-

Van szerencséin a n. é. közönség szives tudomására hozni, miszerint 
jól berendezett kalap-, czipö- és úri divatáru üzletemhez

Női confectiót
is rendeztem be és azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyén mii 
hölgy közönség igényeit úgy pontos kiszolgálat mint jutányos ál^k 
tekintetében teljes mértékben kielégíthetem.

A n. é. közönség szives pártfogását tisztelettel kéri

ZEZalla. Jónás.

&<*?  Nagy választék őszi és téli felöltőkben.

□

jutányos árban nálam kapható.

Glück MOr N.-MihAly
Ajánlja az

EPERJESI NÉPBANK KÁLYHAGYÁR -------------
tiszta fehér, barna, zöld, chamois, majolika, stb. szinti csiszolt

A

tiszta fehér, barna, zöld, chamois, majolika, stb. szinti csiszolt

CSERÉPKÁLYHÁIT
valamint dísze s kandalló, kandallós kályháit és takaréktüzhelyeit 
melyek ez iparágban elsőrangú helyet foglalnak el és számos kitünte- 

’ iben részesültek.
legszolidabb kivitel biztosittatik.

A kályhák felállítását a gyár kipróbált, 
letek kályhaberendezését tetemes
— Mintakályhák

K*  ZF’cxtla.nd. <
jutányos

CSERÉPKÁLYHÁIT
valamint díszes kandalló, kandallói kályháit és takaréktüxhelyeit

' ' ' ' el és számos kitünte-melyek ez iparágban elsőrangú helyet foglalnak 
tűsben részesültek.

Jutányos árak mellett a legszolidabb kivitel biztosittatik.
„•vár kipróbált, szakavatott állitói végzik. Egész épü

letek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el.
kályhák felállítását a

.lliiifiiliii/llliá/i raktáromban megtekinthetők, —
X’ortla.xid. és Komán Cement

4
,x>_

olcsón felvétetnek a kiadóhivatalban.

Nyomatott Laudeamau 13. könyvnyomdájában.


