
MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

■ ZEBKESZTÖSÉG :
Hova a lap ar.ellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

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

ELŐFIZETÉSI Díj :
E^ész évre . . ,4 frt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Egyen szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landeeman B. könyvnyomdája.

Városunk ügyeiről.
Csendesen, de annál nagyobb sikerrel 

és kitartással dolgozik városunk főbirája a 
kövezés, csatornázás és ezekkel kapcsolatos kö
vezeti vámszedési jog engedélyezése ügyében.

Es alig hinné valaki, hogy e nagy 
munkák már közelednek a teljes megvaló
sulás felé. Pedig úgy van. Mert a flíbiró 
szívóssága a tervezett munkálatok körül fel
merülő nehézségeket már is leküzdötte és 
ennek következtében a dolog odaérlelődött, 
hogy ma-holnap hozzá is fognak a tényleges 
kivitelhez.

Amióta a képviselőtestület ezekhez a 
munkálatokhoz szükséges engedélyt megadta 
a főbírónak, azóta folyton foglalkozott a kér
déssel; gyűjtötte a szükséges adatokat, irt 
miniszterhez, megyéhez, bizottsági tagokhoz; 
jött, ment, fáradott, csakhogy az említett 
munkálatok megvalósítását minden irányban 
és tekintetben tervszerilleg eszközölje.

A kövezés és csatornázási munkálatok 
megkezdhetése előtt azonban nyélbe ke’lett 
ütni a kövezeti vámszedési jog engedélyezé
sét, mert e nélkül még csak gondolni sem 
lehet azok keresztülvitelére, mivel városunk 
pénzügyei az óriási befektetést ki nem bírják 
és igy első sorban a főbírónak arról kellett 
gondoskodni, hogy egv biztos alapot teremtsen, 
amelyből a munkálatokhoz szükséges összeg 
egy tekintélyes részét megszerezni lehet. Ez 
pedig más módon nem lehetett, mint a kö
vezeti vámszedési jog engedélyezésének ki
eszközlése folytán nyert jövedelemből, a 
miből évenkint a városnak körülbelül 8000 
Irt bevétele lesz, mely összeg minden évben, 
a kiadások levonása után, egészben és ki
zárólag a kövezés és csatornázás költségeinek 
fedezésére lesz külön számadás mellett for
dítva.

TARCZA.
Az egér.

Árva Istvánnak hívták, árva is volt. Nem is 
merte atyját, ajkát nem érülté édesanyja csókja 
soha, mert az a szegény nyomorult asszony életét 
adta cserébe az ö életéért.

Valami ágról szakadt czigánynő könyörült 
meg rajta, az táplálta még megindult járni, meg
tanult beszélni, akkor aztán meg volt mentve az 
élet számára, tápláló anyja elhagyta, — neki ugv 
is maradt 4 élő gyermeke, akikről gondoskodni 
kellett; nevelése be volt fejezve, megélhetett a 
maga emberségéből, hisz tudott siralmas hangon 
— koldulni.

A fiú megnőtt. Jó emberek által odadobott 
krajezárok. összekoldult kenyérdarabok tárták fenn 
életét s különös nyomorúsága daczára erős aczel- 
izmai lettek.

Pista korában dologhoz nem szoktattak: Ist
ván korában természetesen kerülte a munkát.

Mikor már hatalmas suhancz lett, nagy >o- 
zontos fejében egyszer ilyen furcsa gondolatok 
kezdtek keringeni; „Hűm. más embernek van 
háza, kocsija, lova, pénze, jó ételeket eszik ezüst 
kanál, kés, villával!“

Tovább szőtte gondolatait: .Nekem nincs 
semmim, nincs hol meghúzzam magam, ha zna ar 
jö; öt újammal teszem számba a kenyeret, ia 
van!“ , , ,

.Hátha elvenném mástól egy reszel annak, 
amija van?*

.Neki is maradna, nekem is lenne.

.Utt vau a Bezgőyné asszonyság . • • 
löszobájában oly sok ezüstöt latiam, mikor o i iiim 
jártam nála, s midőn durva szóval utasított <

A főbíró a napokban meg\ Budapestre, I 
hogy személyesen is közbenjárjon a gvors 
és kedvező elintézés tekintetéber, mi hogv 
feltétlenül meg lesz, alig kétséges. — Ha 
aztán a minisztériumból lejön az engedély, 
az előmunkálatokhoz nyomban hozzáfognak, 
mivel a culturmérnöki tervezetek is már 
készek s e terv szerint a jövő év folvamiin a 
város egy nagv részének kövezve és csator
názva kell lenni.

Az nagyon természetes, hogv ezeket a 
munkálatokat egyszerre, illetve egy év alatt 
teljesíteni nem lehet, mert körülbelül 90000 
frtra rúgnak az összes költségek, mely ösz- 
szeget — mint fentebb is említettük — vá
rosunk egyszerre előteremteni nem tudja. 
(A culturmérnöki felvétel szerint 97317. 
négyszögméter terület vár rendezésre, mely
ből 4000 négyszögméter sima járda lesz), 
mi is az alább közelit s a vármegyéhez és 
a szakminiszterhez intézeti kérvényekből ki
tűnik.

Mielőtt azonban e kérvényeket közölnénk, 
röviden megemlékezünk az egyesek által ter
jesztett azon téves okoskodásról, mintha a 
kövezeti vámszedés életbe léptével, városunk 
forgalma nagymérvben leapadna. Ennek a 
lehetősége teljesen ki vau zárva mert a nagy- 
miliálvi járáshoz és l ngmegyéhez tartózó 
mintegy 70 község lakóinak nem is lehet, 
mégha akármik is. elkerülni városunkat, mert 
eltekintve attól, hogv minden közhivatal itt 
van. egyébként is a kassa-jabloniczai állam 
ut városunkat tette természetes és nélkülöz
hetetlen központtá már ősidők óta és igy 
bizonyára nem fogja az a néhány krajezár 
vámdij szedése elidegeníteni a vidékiekét: 
bizonyítják ezen állításainkat azon városok 
forgalma, a hol szintén behozták a kövezeti 
vámszedést.

Hogy peddig mii ven reális alapon szá- |

Amint ezeket gondolta, egyedüli társa az éh
ség volt, már pedig az ily társ rósz tanácsadó.

Az alkonyat közelgett. Sürü fellegek boriták 
be az eget, sötéten gomolyogva az űrben. A fiú 
gondolatai is mind sötétebbek lettek: .azon az 
ezüstöm mennyi pénzre, lehetne szert tenni ? !“

Valami vonta arra a tájra, a hol azt a sok 
ezüstöt látta. Képtelen, csendes utczába ért. ott 
lakott Bezgőyné. Megállt a ház ebédlőjének alacsony 
ablaka alatt. Villám hasította a levegőt, dördült, 
megrendült bele az ég, a föld s a fiú szive, agyve
leje. Sötétség követé a fényt. A villámlásnál azt 
gondolta : visszatérek. A sötétben elhatározta, hogy 
betöri az ablakot s rabolni fog.

Hullott az eső, egy lélek sem volt a közelben, 
sötét volt nagyon: beverte az ablakot. Nem is bal 
látszott a beverés zaja, elnyomta azt az ég dörgése. 
— Mint a macska, kúszott fel István az alacsony 
ablakba s a szobába lépett. Villám világította meg 
a sötétet, a fénynél meglátta az üveges szekrényt, 
melyben az ezüst állott: pár pillanat s csőröm 
pölve esett be az ablak üvege s a rabló egy ezüst 
készlettel a kezében sietett az ablak felé előbbi 
utján. Az ebédlő ajtaja kinyílt s a ház híres fös
vény úrnője rémült arczczal, kezében gyertyával 
lépett be azon.

Árva István megijedt, kiejtette kezéből az 
ezüstöt, lába a padlóhoz gyökerezett.

Az öreg aszzonyság iszonyúan sikoltozva ki
áltó: „tolvaj! tolvaj! gazember rabló !“

.Ne sikollson itt az ezüstje! s elébe dobta.
Az asszony élesen visított tovább .rabló!“
Bezárnak, gondoló a fiú elveszik egyetlen kin 

csőmet: szabadságomat. Neki rohant a sikoltozó 
asszonynak, ki elállotta az ablak leié vezető utat, 
kiverte kezéből a gyertyát. Fojtott börgés hangzott 
fel a szobában, aztán csend lett, borzasztó csend! ..

Rövid pár perez múlva rongyos ember ro 

mit a főbíró, és hogy mily alapos az általa 
remélt kövezeti vám szedésből befolyó 8000 
friny- évi bevételi előirányzat, igazolják a 
következő közlekedési adatok u. m. : 313 
köznapon városunkon közlekedik naponkint 
350 és igv egész éven át 109.550 fogat. 
I gvanazon napokon ló- és szarvasmarha 
áthajtatik 3130 db, juh 2000. sertés 3000; 
pénteki hetivásárok alkalmával a szekérfor
galom naponként 450 és igy 52 napon át 
összesen 23.400; ugyanazon napokon szarvas
marha és ló 1560 db., a sertésforgalom a 
hetivásárok alkalmával egész éven át 20.800; 
országos vásárok alkalmával a szekér 
forgalom 7000, ugyanakkor szarvasmarha 
és ló áthajtatik 7000 db., sertés- és juh 
2800 db. A forgalomtöbblet pedig városunk
ban a szekerekre nézve ha vásár van Szobrán- 
ezon, l brezsen. I’ngvárt, Gálszéesen, Varan- 
nón és llomonnán összesen 4t országos vásár 
alkalmával 2550 szekér, szarvasmarha és ló 
pedig’ ezen vásárok alkalmával keresztül 
liajtátik városunkon 4920 db. Az összesen 
16.650 darab szarvasmarha és ló évi forgal
mán kivid az itt keresztül hajtott borjuk és 
csikók száma évenként 5000 db. és igy 
évenként a keresztül hajtott lábas jószágok 
száma kitesz 21.650 darabot. Ezen forgalom 
után remélhető tehát a kövezeti vám sze
désből az évi 8000 frt bevétel, a melylvel 
szemben az évi kiadás összesen kitesz 2000 
frtot. ebbe bele nincs számítva az 5 sorompó 
felállítás költsége és pedig: az alsóhidnál ( ng- 
vártól. a mocsári, a homonnai, a lasztoméri 
utak mii és a sztrajnyáni hidnál.

A főbíró által a vármegyéhez és a mi
niszterhez intézett kérvények igy hangzanak : 

Méltóságos vármegyei Főispán l’r! 
Tekintetes közigazgatási Bizottság!

Az álladalmi rendezkedés modern vívmányai 
életbe léptetésének költséges és szükséges nagy 

hant tova a zivataros éjben, villámmutatta utón, 
fülében vsak e szó hangzott hörgőn, hosszan : „gyil 
kos! gyilkos !“

Néhány nap múlva pedig Árva István ott iitl 
a törvénylátó urak (‘lőtt, akik aztán az enyhítő 
körülmények tekintetbe vételével elitélték tizenöt 
évi fogy házra.

II.
A nap nyugodni száll. Búcsúzó arany suga

rai közül egy lopva surran be a fegyház komor 
czellájába Árva Istvánhoz, aki lehajtott fővel gon 
dolkozik a koldus élettel járó szabadtágról !

Mellette darab avas szalonna s penészedni 
kezdő kenyér hevert, melyeket a játszó napsugár 
megvilágított. A fegyencz, a mint szemébe ötlött 
az ételmaradék, sajátos fütytyött hallatott, mely 
után a czella szegletéből nesz hangzott s csakha
mar óvatosan körültekintő kis szürke egérke dugta 
ki fejecskéjét, szimatolt a légbe s a fegyház lakója 
felé tartott. István picziny darabkákra törte szét a 
kenyérmaradékot s körmeivel széttépte az avas sza 
tonnát s odatartó a kis egérnek, mely félelem nél
kül vette ki a rab kezeiből az élelmiszert s akkor 
sem futott el, midőn a fegyencz erős kérges ujIái
val gyöngéden simította meg szürke testét s hálás 
tekintettel nézett a suhancz szomorú arczára, melyen 
bizonyos büszkeség látszott, hogy még neki is le
het párfogoltja. Nyílt az ajtó, s belépett rajta a 
fegyház durva, komor arczu őre, arról akarva 
meggyőződni ott van e a rab. ki épen akkor adta 
át az egérnek utolsó morzsa kenyerét. A durva 
őr meglátva az eg< rét, mely nem rohant el tőle 
félve, odalépett hozzá s hogy a rabnak fájdalmat 
okozzon, nagy széles talpú csizmájával eltaposta 
az ártatlan kis állatot.

Árva István mint halálra sebzett vad sikol- 
tolt fel, iszonyú izmai segélyével, mintha zsineg 
lett volna, úgy szakította el a kezét tartó lánczot



1897. november 25.
2 ________ ____ _

munkáján lázas tevékenység észlelhető már három 
évtized óta s igy lett amaz üdvös intézkedéseknek 
szükségszerű folyománya azon óriás teher, mely ez 
utón községeink nyakába szakadt.

Bárminemű irányban történik ma is közálla
potaink javítására intézkedés, részt kap e teherbő! 
a község is mindenkor a nélkül, hogy a vagyont 
és jövedelmet nélkülöző erkölcsi testületek élet 
képessége a községek beléletének viszonya számba 
vétetnék.

Minthogy pedig a jelzett intézkedések a nélkül 
történnek, hogy egyúttal olv eszközökről és módok
ról is lenne gondoskodva, me lyek alkalmasak lehet
nének a növekedő községi teher elviselésének 
eszközei megszerzésére, — igen természetes kö
vetkezménye e túlterhelésnek az, hogy a szorosan 
vtt község fejlődésére s a lakosság jólléte és ké
nyelmének előmozdítására jámbor óhajnál egyéb 
alig marad fedezetül.

Nem panaszkodom, csak constatálok, nem 
vádolok, csak okokat csoportosítok arra nézve, hogy 
előterjesztett • . alatti folyamodványom érdemleges 
bírálatánál méltóztassék figyelmére méltatni azon 
magasabb szempontokat, melyek tényleg a községek 
erősbíidését javalják s nagyon is opportunussá te
szik a vármegye minden járásának székhelyén oly 
központot teremteni, hol a rend, — köztisztaság —, 
Ízlés szemlélhető, példaképen látható, hol a nép
nevelésre is nagyobb súly lévén fektetve a hala
dásnak eme látszata hasonló törekvésre vonzza, 
ingerli a szomszédos községek lakosait.

Nagv-Mihály nagv kézség képviselő testületé
nek rendeletéből 14 okmánynyal felszerelten a ke
reskedelemügyi Miniszter l’r <> nagyméltóságához 
intézett alázatos folyamodványban .kövezeti vám“ 
szedési jogot kérek tehát a község számára 10 
évre a végből, hogy annak várható jövedelméből 
a posványos községi belterület culturmérnöki ter
vezet szerint lecsapolható s járhat lan utczájai, tere 
kikövezhető legyen s ezzel a rég veszélyeztetett 
közegészség követelménye kielégittessék és az élén
külő forgalom előmozdittassék.

Minthogy az 1876. évi XIV. töv. 9. 10. ai 
a lakhelyek légkörén- k tisztántartása tekintetéből 
a hatóság — a posvánvok és mocsarak kiszárítását 
elrendelni köteles s ugyanezen törv. íjának máso
dik bekezdése szerint: „az ebből eredő költséget, 
ha a község viselni nem képes, azt a vármegye, 
esetleg maga az állam viseli.“ E most hivatkozott 
törvény szelleméből kiindulva kérem Méltóságo
dat. mint a vármegyei közigazgatási Bizottság El 
nőkét, hogy indokolt kérelmünket az illetékes 
magas Minisztériumhoz ajánlókig felterjeszteni, s 
ezzel a járási központ óhajtott emeléséhez hozzá 
árulni méltóztassék.

Egyebekben utalok kérvényem bőérveire s 
bizonyítékaira s ismételten kérem a t. közigazga
tási Bizottságot igaz ügyünk meleg pártolására.

Kitűnő tisztelettel maradván Méltóságos vár 
megyei Főispán urnák stb. stb.

E kérvényt a f. hó 10-én tartott köz
igazgatási bizottsági ülés egyhangú határo
zattal tette magáévá és ügyünket kivált*  
ajánlattal ellátva terjesztette fel a kereske
delemügyi miniszterhez.

s képéből kikelve rohant a porkolábra, aczélöklé- 
vei s a kezén levő bilincscsel oly irtózatos ütést 
mért a durva ember fejére, hogy az egy hang nélkül 
esett össze.

A rab halálsápadt lett, kirohant a nyitva levő 
ajtón, mint valami örült. Elfogták s nemsokára is 
mét bírái előtt állott.

III.
Az ügyész ur szúró szemeivel a javithatlan 

bűnösre nézve remek vádbeszédben adta elő. hogv 
az az emberségéből kivetkőzött érzés nélküli lény 
könyörületro mm érdemes: kétszer ölt. Bomlott a 
szive, romlott a lelke, aki ha valamikép szabadulna 
valaha a büntető igazság kezei közül s kikerülne 
a társadalomba, valóságos vérengző tigris volna. 
Ily ember könyörületet m in érdemel s kell, hogy 
a törvény kellő szigora sújtsa s a társadalmat meg 
inéul se tőle, kéri reá kimondani a halálos ítéletet.

És kimondták.
IV

Árva István daezosan. emelt fővel ment a 
bitófa alá. Útközben a pap vigasztalni akarta, rá 
sem hallgatott. A lelkiatva intette a megtérésre. 
Mit tudta ő, mi az. Oda tartotta neki a feszületet: 
csókolja meg. Elfordította a fejét.

A bírák lelkiismerete meg volt nyugtatva: 
ennek a gonosztevőnek nem csak emberi érzése, 
de hite sincs.

A hóhér befejezte munkáját. A társadalom 
nyugodt lelő tett, meg volt szabadítva • gy hitetlen, 
szívtelen embertől.

Szegény Árva István, pedig mennyire szó 
rétté azt az egeret!

felsőéi b l e n. ___ —
Nagvinéltóaágu Kereskedelmi Miniszter l r!

Nagy Mihály nagy község még 1885 ik évben 
adta be alázatos folyamodványát az akkor illetékes 
Földm. ipar- és keresk. minisztériumból az iránt, 
hogy tekintettel a felhozott nyomós okokra, méltóz
tassék a községnek kövezeti vámot engedélyezni 
s ily utón tehetővé teuni azt, hogy a lakosság fel- 
tűnő szaporodásával arányban álló forgalom es kul
turális törekvések sikereiben kifejezésre jutott 
előrehaladás eszközeként évenként egy szerény 
jövedelemhez jusson s ezzel a község feneketlen 
>árréteges belterületét rendezhesse.

E most bemutatott folyamodvány jóllehet akkor 
az érdemleges elbírálás tárgyává tétetett, fájdalom 
nem htt sikere főleg azért, mert Nagy .Mihály a 
mondott időben még kis község lévén, ilyennek 
kövezeti vám engedélyezése a magas leirat szerint 
nem volt gyakorlatban.

Tíz éve múlt, hogy Nagy Mihály átalakult 
nagy községgé s ezen idő alatt épült a tiz tanerő
vel ellátott nagyméretű állami iskola 700 tankö
teles részére, hová statisztikai kimutatásunk szerint 
még 87 ismétlő és 182 ipartanoncz jár, — ezidőben 
épült a községi most már állami óvoda 253 beirat
kozott növendék számára, — kibővittetett a volt 
járási, most közkórház 45 ágyra felszerelten s ezen 
intézmények fejlesztésében a község oly áldozat
készséget és buzgalmat fejtett ki, hogy ma is mél
tánylásra talál a vallás és közokt. ügyi Miniszté
riumnál. hol a szűknek bizonyult állami elemi is
koláknak 11300 frt költséggel leendő kibővítése 
43.866/97 sz. a. el is rendeltetett.

Nagy-Mihály nagy község egy oly góczpont, 
melyet átszel a kassajabloniezai államul és a 
homonna-lupkói hadászati fontosságú vármegyei ut 
s a közlekedésnek e két utján át bámulatos 
mérvben növekedik a forgalom, mert nem csak a 
44 községet számláló járásnak, hanem a tőszom
szédos ungmegyebeli, szobránczi és kaposi járások 
30—40 községének állandó és kizárólagos piacza 
s mint gabonatermő vidék 52 hetivásárok és 7 
országos vásáron az említésbe vett lakosság oly 
piaczot talál, hol mindent értékesíthet s minden 
szükségletét beszerezheti.

Községünknek nagy előnye ugyan a Laborcz 
folyó vize, mely a községet egészen körülfolyja, 
de ez előnyt drágán kell megfizetnie, mert költsé
gesen épített és fentartott körtöltések védik a köz
séget s ez oly áldozatot követel minden évben, 
hogy a 12000 frt évi költségvetési előirányzatnak 
majdnem 10° „-kát veszi igénybe s a község mint 
erkölcsi testület vajmi kevés vagyonnal bírván, 
csakis .*«  1 , kos pótado kivetésével képes adminisz- 
trátióját ellátni.

Nagy Mihály lakossága meghaladja az 5000-et, 
ehhez számítható Ungmegyebeli Sztrajnyán közsé
gének 2< M m i nyi lakossága, kik a Laborcz balpartján 
közvetlenül épült házakban laknak s hasonlóan közsé 
giinket tartják kizárólagospiaczuknak. A nép egyrésze 
volt úrbéres gazdálkodással foglalkozó a zöm azonban 
ma már iparos es kereskedő, helyben van minden 
hivatal s igy egy község emelkedésének minden 
tényezője, minden téren a haladás előbbrevitelére 
közrehat.

Bár a lakosság zöme most már beszéli a 
magyar nyelvet s az a páratlanul álló óvoda és 
elemi iskola magas színvonalon álló üdvös tevé
kenységének eredménye, de mert itt a Kárpátok 
tövében a lakosság legnagyobb része tót anyanyelvű, 
«‘Z ok miatt hazafias kötelesség ezt oly központtá 
tenni, hol mindenki szívesen megy s hová min
den szükségletét kielégítheti, és saját községe 
részére is minden téren követésre méltó példát 
talál. r

Uz ugyan csak opportunitási szempont mit 
most előtérbe állítottam, de van ezen kívül egy 
még magasabb szempont is, ez a létkérdés, a meny
nyiben a község katlanszerü fekvése miatt posvá
nyos belterülettel bír. s a kötröltések által felfogott 
Laborcz magas vizének őszi és tavaszi áradása 
következtében oly magasra nyomul a beltelkek 
talajvize, hogy egészségtelenné teszi a lakásokat s 
járhatlanná az utczákat.

A .belvizek élvezetese e község lakosságára, 
hogv mily életkérdést képez, mutatják a legköze
lebbi szomorú események, melyek szerint Nagy- 
Mi kályhán a tiphus, kanyaró, kolera járván vök 
esetei mindenkor példátlanul gyakoriak s ezt or
vosolni lehetetlen máskép, mint műszakilag készített 
bdviz levezetési rendszer mielőbbi kiépítése által, 
m<‘ly közegészségügyi követelmény az e czélra 
szolgálható vagyon es jövedelem hiányában nem 
történhetik máskép, mint a nyerendő kövezeti vám 
jövedelméből.

Ily nyomós okok és előzmények mellett kér
vényeztünk 1896 bán a fóldmiv/Miniszter Ur ő- 
nagyméltóságánál a végből, hogy a belvizek leve- 
z.tésére csatornákat s a rendkívüli forgalom 
nclkülözhetlen eszközeként a község belterületések 
kövezésére alkalmatos terv és költségvetés készíté
sére a vulhiriuérnökséget rendelje ki.

A magas minisztérium súlyos helyzetünk 
méltánylásával tejesitette is kérelmünk, s ma már 
tényleg keszek a tervezetek, mely kivitelre vár s 
most e czélra kívánjuk megszerezni ahhoz a szűk 
séges eszközöket.

Midőn Nagy méltóságod kezébe teszem le egy

fejlődő és hazafias község lakosságának jövőjét,— 
az 1890. évi I. tr. 82. § a alapján a mellékletben 
foglalt közgyűlési határozat alapján az iránt ese 
dezem:

Méltóztassék Nagy Mihály nagy községnek a 
kövezeti vámazedési jogot 10 évi időtartamra en
gedélyezni, hogy az abból nyert jövedelemből a 
vásári és heti vásári forgalom által igénybe vett 
községi belterületeinket szabályozhassuk, kövezhes
sük s ezzel kapcsolatosan belvizeinket elvezethessük-

Az 1890-ik évi I. tr. 82. §. előirt kellékek 
igazolásául bemellékelem az illetékes hatóságnak 
bizonyítványát, a várható forgalom adatait feltün
tető hiteles nyomozati jkönvv eredeti példányát a 
várható forgalomból remélt jövedelem kiszámítását 
továbbá mellékelem a csatornázási és kő 
vezető szabályrendelet 1 példányát s ezen hű ada
tokat magában foglaló bizonyítékok alapján kérem 
az engedélyt N. Mihály nagyközség javára; kije
lentvén kötelezőleg, hogy a nyerendő jövedelmet 
kizárólag az előadott czélra fogja a község külön 
számadás mellett felhasználni és hogy a jövedelem 
netaláni csökkenéséből előállható vesztességre nézve 
a községnek kárkövetelési joga m in lesz és hogy 
a vámdij tételeket szorosan betartjuk, s az építendő 
kövezés és csatornázás által a forgalmat elősegíteni, 
hátráltatni soha sem fogjuk sőt az utazóknak a 
kövezés netaláni veszélyes volta következtében 
előállható káraikért szavatosságot is elvállaljuk.

A tervezett munkálatok mennyiségére nézve 
előírjuk, hogy a 40697 m2 területű makadam és 
97317 m2 területű kövezet létesítése következő 
részletekre oszlik :

I. sű gős munka a 40697 m2 macadam */<  e
m- ként 50 kr = 5087 ft —

II. a 97317 m2 kövezetnek fele
átrakandó 48658 ni2 X 0 40 = 19463 ft 20 kr

III. ezen 97317 m2 bői a má
sik fele 48658 in2 újból létesítendő
m2 ként 1 frt = 48658 ft —

IV. ez utóbbi tótéiból a házak 
mentén 2 in. széles sima járda költ
ség többlet m’-ként .3 ft. de fele a 
lakosság terhe e szerint 30 M) m2*X'*  = 90<X) ft —

Ezen munkálatok közül sürgősek azon köve
zések, melyek egytzertimd vizálvezető csatornául 
fognak szolgálni ehhez képest a szükséglet 40819 
frt. mely mint halaszthatlan oly kölcsönnel lenne 
fedezendő, melyet a kövezeti vám jövedelme tör
leszt. A többi munka több évre osztva a jövedel
mek arányában jön keresztülvitel alá.

A mennyiben a már hivatkozott törv. § inak
2. pontja helyszíni vázrajzot is kíván, ezt inutaom 
annak jelzésével, hogy mindenik útrész tételszám 
mai van jelezve.

Mély tisztelettel esedezem azért Nagyméltóságod 
előtt kegyeskedjék bőven indokolt alázatos előter
jesztésünket magas figyelmére méltatni s felvidéki 
községünk fejlődésének kérelmezett eszközét meg
adni s ezzel lakosainkat örök hálára kötelezni. 
Mély tisztelettel vagyok Nagymélt. Kereskede
lemügyi Miniszter Urnák stb. stb.

A fent tárgyalt óriási munkálatokhoz 
sorakozik még az uj állami iskola építés is, 
a mihez szintén hozzáfognak a kora tavasszal 
és igy bátran állíthatjuk, hogy jövő év 
városunk történetében igazán ki. akot al- 
alkotó lesz és hogy a fbbiró méltí. megér
demli azt az osztatlan bizalmat és tiszteletet, 
melylyel az egész város közönsége iránta 
viseltetik. Mi csak azt az óhajt fllzzilk köz
lésünkhöz, miként koronázza siker a város 
fiibirájának önzetlen törekvését s mi siessünk 
öt támogatni mindenkor és minden téren; 
l’°&y fejlődő városunk jövő nemzedéke gon
dosságunk eredményeire elösmeréssel tekint
hessen.

A vasárnapi felolvasások.
A mióta a leghumánusabb törvény, a vasár 

napi munkaszünet kötelező erejűvé lett: a legna
gyobb emberbaráti kérdések egyikévé nőtte ki 
magát az a felett való gondolkodás, hogy mikéül, 
mi utón és módon volna lehetséges a inunkáaok 
kellemes, hasznos és tanulságos szórakoztatásáról 
gondoskodni? mert a mint ez a legtöbb helyen 
még ma is hiányzik, az csak leverő és elszomorító 
lehet mindegyikünkre nézve.

A koesmázás, a kávéházak füstös helyiségei 
pihenőt adnak ugyan fizikailag, de amig egyfelől 
azok a munkásnépre nézvo drágák is, másfelől 
meg a lehető legdemoralizálóbbak a legtöbb eset 
ben. Nyáron talán nem annyira, mivel ekkor a 
mulató helyek s a fentebb jelzett helyiségek nin
csenek annyira zsúfolva, de tél idején aktuálissá 
válik okvetlenül a munkásnep vasárnapi szórakoz- 
tatása.

felesleges dolognak mutatkozik, legalább 
árnyoldalait illetőleg, pillanatnyi bű felvételt ad- 
nuuk arról, hogy milyen az állapot mostan ? ámbár
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könnyen végezhetünk azokkal a kővetkező gyűjtő
fogalmak alatt, neveztesen : ital, bóditószer, rontott 
levegő, kihágások, berészegedés, utczai zenebonák, 
duhajkodás, adósságcsinálás. végkövetkezményeiben 
pedig: börtön, önkénytes halál. És ezekről erkölcsi 
prédikációkat tartani naivaág volna részünkről, 
mivel ennek rendszerint vajmi kevés foganatja van, 
amint azt a következés akárhány esetben meg 
mutatta.

Mi tehát a feladat? Az élvezeti szükségletek 
kielégítése. Mert hiszen van bennünk annyi opti
mizmus, a melynek alapján feltesszük, hogy az a 
munkásosztály legnagyobb részbe nem lelkisziik 
séglelét igyekszik kielégíteni, amikor a munka 
szünet napjain, a drága és mégis egészségtelen 
mulatóhelyeket keresi fel legszívesebben, hanem 
ezt inkább azért teszi, mert más időtöltés számára 
nem igen találkozik.

Hasznos, kellemes mindamellet olcsó, sőt le 
hetőleg ingyenes szórakozást kell nyújtani a népin k 
s ez pedig az intelligentiák vezető erőinek minden 
nagyobb megerőltetése, vagy áldozata nélkül mód 
jóban van megadni, s erre ezélozunk első sorban.

A tanulságos felolvasás, egyszerű, de igazi 
nemes pihenő, és ezenkívül valóságos jótétemény 
a köznépre.

Városunkban ha tartanánk különböző tárgyú 
és irányú felolvasások, a inig a köznépre és a 
munkásosztályra :.s kétségtelenül a legjobb hatás
sal volna, addig a felolvasásoknál közreműködőn 
dőknek úgy szólván mi fáradságukba sem kerülne.

Városunk intelligentiája bizonyára hajlandó, 
sőt örömmel s teljes készséggel járulna a népok
tató és felvilágosító felolvasásokkal is a közműve
lődést előmozdítani, s hisszük, hogy igyekeznék 
ezidő szerint is nem a köznéphez leszállani, de 
azt magához felemelni, még nagyobb örömünkre 
szolgálna látnunk az egyes felolvasások alkalmával 
köznépünk zömének megjelenését, a mi arról tenne 
tanúbizonyságot, hogy ha az intelligentiában meg 
van a jóakarat és az áldozatkészség a tanításra és 
oktatásra, köznépünknél szintúgy meg van a kedv 
és jóakarat a tanulásra, és igyekezet a felvilágoso- 
dottság befogadására; már pedig ha e kettő meg 
van, csupán egy tényező hiányzik, t. i. a vezetők.

Hogy a vezetők és irányitó egyéniségek pe
dig szintén megvannak, s ineg kell, hogy legyenek 
arra nézve perez ig sincs okunk kételkedni, és épen 
ezért ez utón kérjük mindazokat, kik magokban 
hivatást éreznek arra, hogy e tekintetben valamit 
tehetnének, hozzák meg a csekély áldozatot köz
népünk okulbatása érdekében és kezdjék meg az 
üdvös munkát, a népszerű felolvasások tartását.

Vegyes hirek.
— Az önsegélyző-egyesület. A betétek 

igen szépen szaporodnak, miért is szükségessé vált, 
hogy az alapszabály tervezet mielőbb elkészíttessék, 
hogy az alakuló közgyűlés megtartható legyen. E 
végből ma délután fél öt órakor az állami elemi 
iskola tanácstermében az előkészítő bizottság ülést 
tart és elintézi a szükséges teendőket. Az aláírási 
ivek, az első terv szerinti határozat értelmében 
deczember hó 10-ig lettek volna kint, de miután 
a betétek jegyzése előre nem várt érdeklődéssel 
számmal történt, csak e hó végéig lesz a gyűjtőknél. 
Mindazonaltal lehet majd azután is betéteket je
gyezni a városházánál, a „Felső Zemplén“ kiadó 
hivatalában és II ’tinberger Zsiglnoml vendéglőjében.

— Ipartestületi gyűlés. A helybeli ipar
testület vasárnap délután gyűlést tartott, a mikor 
is Tóth Árpád városi jegyző szép beszéd kíséreté 
ben adta át Szabó Miklós szíjgyártónak az ezred 
éves kiállítás elismerő oklevelét és kiállítási érmét, 
Kolozsváry Ödön kocsigyártónak pedig a kiállítási 
díszoklevelet.

— A pasdlesi híd. Valóban botrányos az 
az állapot, a mi a beszakadt pazdicsi hídnál ural
kodik és még ennél is botrányosabb az a közöny, 
a mit az illetékes körök a hid megesináltatása kő 
riil tanúsítanak. Hogy tulajdonképen mit akarnak 
evvel a híddal, azt nem tudjuk, de úgy véljük, 
hogy maga az államépitészeti hivatal sem tudja, 
mert ha csak egy csöpp jóakarat lenne benne, úgy 
bizonyára igyekezne megszüntetni a jelenlegi tűr 
kötetlen állapotot. Hogy mik történnek ennél az 
állami beszakadt hídnál, — melyről úgy sejtjük, 
hogy a szakminiszter még ma sem tud semmit, 
Iliért amint utólag kiderült és beszélik is, Wein- 
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bergernek a kárát is a mérnökök téritették meg — 
elmondunk egy esetet. Pénteken délután az ideig
lenes hid pazdicsi végén egy terhes szekér elakadt 
s sehogy seni tudták felvontatni a kivágott töltésre, 
dig evvel a szekérrel bajlódtak, összejött vagy 30 
szekér és másfél óra hosszáig voltak kénytelenek 
vesztegelni, mert az elakadva volt szekér olyan 
helyen állt, a hol kikerülni egyáltalán nem lein tett. 
I ’gv segítettek a bajon, hogy lerakodtak a szekér 
ről. — Ugyanazon nap este törént ez is: Mivel 
még annyira sem érdemesíti az államépitészeti hi
vatal a közlekedő közönséget, hogy az ideiglenes 
hid két végére lámpákat tétetne, megtörtént az a 
furcsa eset, hogy két szekér egymásnak ment, ki 
térni nem lehetett, mert a hid keskeny és igy 
kénytelen volt az egyik mint a rák. hátrafelé menni, 
hogy az utat megnyissa a másiknak. Ili ilyenek 
történnek már most, vájjon mi lesz akkor, ha a 
sáros idő beáll és a mikor az. életveszélyes helyen 
a közlekedés valóságos istenkisértés számba megy. 
Bizony nem artana, ha a mi főszolgabiróságunk 
is tenne valamit e tekintetben

— liartus Sándor meghalt. Lapunk 
kiadója kedden reggel szomorú arezczal nyújtott át 
egy visszaküldött lappéldányt és mély sajnálkozással 
közölte, hogy Bartus Sándor, Bartus Bo dizsár 
uradalmi tisztviselő fia, Kolozsvárott meghalt. Az 
első perczekben alig tudtunk szóhoz jutni, mert 
egy törekvő, tehetséges fiatal munkatársunkról volt 
szó és rajtunk is erőt vett a mély sajnálkozás, — 
de hát igaznak kell lenni a hírnek, mert a kolozs
vári posta bizonyította. Lapunkat ugyanis vissza 
küldte az ottani posta avval a jelentéssel, hogy 
„Bartus Sándor meghall.u És a mint forgattuk 
jobbra balra a visszaküldött lapot, azon kezdtünk 
gondolkozni, hogy mi lehet oka annak, hogy vá- 
rostiakban nem beszél e halálozásról senki. A csa 
Iádhoz nem akartunk inforináczióért fordulni és igy 
érlelődött meg bennünk az az eszme, hogy Rp.-s 
táviratot küldünk Kolozsvárra. A válasz vsakba- 
mar meg is jött, mely tudatta, hogy Bartus Sán- 
dór él és virágzik és halálhíre egy véletlen követ 
keztében, illetve tévedés folytán lett terjesztve. A 
Bartus név a kolozsvári postán uralkodó lázas siet
ség közben Brassaynak olvastatott és miután köz
tudomású, hogy az agg tudós: Brassay Sámuel, csak 
az imént halt meg Kolozsvárit, azt hitték a téves 
olvasás közben, hogy lapunk is neki ezimeztetett 
és ennek folytán került a visszaküldött lappéldányra 
az a bizonyos kis zöldezédula, mely Bartus Sándor 
halál hírét meghozta Nagy-Mihályra. Így aztán si 
került kiderítenünk, hogy Bartus Sándor még sem 
Imit meg, a ki sietni fog azt bebizonyítani olva 
sóink előtt egy legközelebb inogj*  lendő dolgozató 
val is.

— Zemplén megye diadala. Egy eredeti, 
izmos tehetségű mathematikus ifjú bukkant fel hir
telen az ismeretlenségnek abból a homályából, a 
melyikbe szerénysége által burkolódzott be. Ezt a 
talentumot, aki még bizonyára nagyokat fog alkotni, 
cselekedni, a mathematika terén, még ma sem is 
mernék, ha részt nem vett volna egy nyilvános 
versenyen, amelyen alkalma volt magát teljes nagy 
Ságéban bemutatni. Friedniann Bernátról van szó, 
aki S.-A.-l'jhely szülöttje, s aki mint a in. kir. 
tudományegyetem bölcsészetkara matli- m atikai és 
fizikai szakosztályának hallgatója, a Mat/nmatikai 
és fizikai társulat által rendezett általános verse
nyen a 1 < N > koronás Eötvös dijat nyerte el. Nem 
is a 100 koronáról, mint inkább arról a momen
tumról akarunk itt megemlékezni, hogy ennek a 
díjnak nyertese az ország ifjúságának első, legelső 
számtudósa, ami megemlítésre méltó dolog. Éried 
maiin különben legkorább zsengeéveiben négy 
éves korában — is bá mulatba ejtette ismerőseit 
nagy számolási tehetségével. Iliszszük, reméljük, 
hogy Frirdmann Romát még sok. fényes sikert fog 
aratni ezután a valóban méltó prozofás után mc 
gyéje, de legfőképen szülővárosa S. A.-l’jhely 
dicsőségére. Az 5 darab 20 koronás aranyból álló 
jutalmat különben a társulat elnöke: báró Eötvös 
Loránd, a volt miniszter, nyújtotta át Friedmaiinak 
sárgaselyem zacskóban, aki egyszersmind lelkes, 
buzdító szavakat intézett a kitüntetetthez. Az iz 
leses selyemzacskóra ez van piros betűkkel hímezve : 
„Mathematikai és Fizikai társulat Eölvös-dija.“

Eskürét. Deczember hó 7•-én vezeti oltárhoz 
Irányi Géza eperjesi kir. törvényszéki aljegyző 
Fröhlich Gyula helybeli ügyvéd bájos és szerétéire 
méltó leányát Mariskát.

— Színtársulat. Végre valabára a sok 
jött ment szinésztrupp után kapunk egy minden 
tekintetben kielégítő és előkelő színtársulatot, mely 
az előadandó) színdarabokat teljes eredetiségükben 
és csonkilatlanul adja elő, hogy a közönségnek 
igazán élvezetes előadásokban lehessen gyönyör
ködni. Monory Sándor kért és kapott engedélyt 
előadások tartására, a ki 31 i tagból álló társu
latával és külön zenekarával városunkba jön 
és itt deczember hó 1 én megkezdi előadásai
nak sorozatát. A Mmiory társulata mindenütt a 
legnagyobb pártfogásban részesül, mert méltó rá él 
egyáltalán nincs rászorulva arra, hogy reklámokkal 
szerezzenek neki közönséget. 12 előadásra nyittatik 
a bérlet és az előadandó darabok a következők : 
(’zelesztin apó, A kis alamuszi, Kinőtte operettek ; 
A gyimesi vadvirág. Leszámolás, Az ördög mát 
kája népszínművek ; A kis hörcsög, Két Kohn éne 
kos bohózatok ; Trilby, Niób*  . I’ry Pál, Egy délután 
<>s Budavárában. E műsorból is látható, hogy a 
legújabb darabok előadása van tervezve és bizo
nyára a szép és nemesért lelkesedni tudó, niii- 
értő közönségünk nagy számmal fogja látogatni 
az előkelő társulat előadásait. Egy bérlet 12 elő
adásra oldalszéken és a három első sorban 10 írt, 
4. és ű. sorban 8 frt, 12 darab szelvényjegy (be
váltható jutalomjáték kivételével minden előadás 
bán 10 frt 50 kr és 8 frt 50 kr. A bérlet iv csakis 
ma és holnap írható alá lapunk kiadóhivatalá
ban. — Megjegyezzük még azt a mindenesetre di
csérendő eljárását az igazgatónak, hogy a bérlet
dijakat semmi szin alatt sem fogadja el előlegesen, 
hanem csakis az utolsó előadáskor és csak az eset
ben jön társulatával városunkba, ha legalább negy
ven bérlet lesz jegyezve.

— Zemplén megyei Egyetem i hallga
tók köre. Ilyen néven a budapesti egyetemi hall 
gatósag körében egyesület létesült, melynek az a 
czélja, hogy egyrészt előmozdítsa az egyesületi éle 
tét, másrészt meg hogy lehetővé legyen téve a 
zemplénmegyei hallgatóknak egymással való gva- 
korabbi találkozása. Elnöaiil a áfiueMni-kávéház 
külön helyiségében tartott alakuló közgyűlésen 
Szinnyey negyedéves műegyetemi hallgatót válasz 
tottiik meg.

— Eljegyzés. Keresztúri Tóth Juliska és 
Hodermarki Hodermárszky Chrysánth Sztropkón 
jegyet váltottak.

Áthelyezés. Az igazságügy miniszter 
lllykorits István, s.-a. ujlndyi kir. törvényszéki al 
jegyzőt a lemesi kir. járásbírósághoz hasonló mi
nőségben áth< lyezte.

A petróleum-kutatás Luhon. Lu- 
hon a petróleum nyerést ezélzó munkálatok újból 
erős*  n megindultak. Hosszabb ideig szünetelni kel
lett a fúrással, mert a 170 méternyire mély csőbe 
egy 12 kgos kalapács esett, mi a további leható- 
lást megakasztotta. Hetekig tartott, inig sikerült a 
kalapács kiemelése; most már ismét haladnak s 
mintegy 2iMl méternyire vannak. A kalapács ki 
• •melése 5000 és néhány száz frtba került s igy 
megérdemelné, hogy üveg alatt, mint drágaságot 
őrizzék.

Kinevezés. Az igazságügyminiszter J/oL 
mir Aladár joggyakornokot a sátoraljaújhelyi kir. 
törvényszék hez aIjegy zőzé kinevezte.

Csatéi borügynök. Sztropkón a napok 
bán egy furfangos borügynök ravasz módon csa 
pott be egy korcsinárost. miután az sehogy sem 
akart tőle bort rendelni. Eléb- tett egv nyomtatott 
ivet és kérte a korcsmárost, hogy Írja alá, azon 
< zélból, hogy jövőre is felkereshesse. Ez egész 
gyanútlanul irta alá az ivet és csak akkor bámult 
a mikor egy 300 literes hordó búrt kapott. Sza
ladgált mind*  nf*  lé tanácsért, de hiába, mert jogait 
csak is per utján érvényesítheti.

Érd étégés. < Halván a Fetróczy Marczeí 
erdejében tűz ütött ki és mintegy 200 hold terü
let állt lángokban.

— Eljegyzés. Marikovszky Margit, gálszé- 
esi óvónőt eljegyezte f. hó 15 én Eperjessy Elemér 
gálszécsi járásbirósági hivatalnok.

— A llatfenyésztésünk emelése érdeké
ben a földmivelésügyi miniszter két fontos törvény
javaslat elkészítésén s mielőbb a törvényhozás elé 
terjesztésén fáradozik. Az egyik a kötelező állat 
biztosítást, a másik az ál lat egészségügy államositá 
sát tárgyazza. az első már (dkészült, míg a má 
sodik elkészítésére irányuló előmunkálatok most 
vannak folyamatban. A kötelező állatbiztosítás,
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amint tudjuk, pár év előtt már nyílt diskusaiió 
tárgyát képezte, de az akkor megvitatott tervezet 
nem nyerte meg a közvélemény helyeslését s igy 
bizonyáénak tartjuk, hogy a fÖldmivelési miniszter 
mostani törvényjavaslata más alapokon fogja az 
eszmét megvalósítani. Az állategészségügy államo
sítását szintén régen sürgetik a szakkörök és mind 
azok, a kik tanúi voltak az állategészségügy rend 
szabályok végrehajtása körül lépten-nyomon feltűnt 
óriási állapotoknak. Hogv a két törvény hatalmas 
lendületet fog adni a mezőgazdaság igen fontos 
ágának, az állattenyésztésnek, azt mondanunk fe
lesleges.

— Elrejtett pénztárcxa. Tegnap reggel 
Homonnán Lebovics Jakab asztalos elvesztett egy 
1000 frt készpénzzel és több váltóval terhelt pénz- 
tárcsát.
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Karácsonyi bevásárlási utazásomból hazatérve, van szerencsém t. vevőim 
szives tudomására adni, hogv a közeledő karácsonyi idény alkalmasai raktáramat 
gazdagon felszereltem 1^~ karácsonyi ajándékoknak alkalmas mind íemtl

D1SZMÜVEKKEL, <
Szerkesztői posta.

fí. A. Bpe*t)  Bizony xniixk idejűn nem gondoltuk 
volna. I>» hát az a tevékeny első sorban az ■ •n érdekében 
történik, mert tapasztalatait bővíti. A kért dolgot elintéztet- 
jilk nahány nap alatt a kiadóhivatallal.

7>r. M'. Zja. (Homonna. Igazán nem tudjuk, hogy 
kicsoda az illető, mert teljen nevét nem irta ki a kérdező 
levélen. Viszont : wNajae májú dobre.“

fí. •/. Homounaj Nem k<">zöljiik elvből.
fí. S. Kolozsvár. A visszajött lapot a maival együtt 

újból megküldettük.
Jf. fí. Homonna. Tudomásul vettük hallgatásának 

okát éx azon biztatását, hogy a mulasztást pótolni fogja.
Sz. J. (Báu<kz. Megkaptuk és levele értelmében fo

gunk eljárni.
Küzeanér. A közién végett átadott nyiltteret kívánsága 

szerint e héten nem hozzuk.

Ifjúsági iratok- és képeskönyvekkel,

A legelegánsabb és legújabb divata

DISZLEVELPAPIROKKAL,
Felelős szerkesztő (iái I ihnon. 

Kiadó-tulajdonos: Liinilesintm fí.

HIRDETÉSEK.

Bérbe adó 
azonnal, esetleg január elsejétől, 
az alsó utczán levő újonnan épült 
Szabó-féle ház. Bővebbet Dobozy 

Lajosnál.

Hirdetmény.
Báró Vécsey Alajosné tulajdo

nát képező, Szobráncz mezőváros 
határában fekvő 435 hold terü
letű földbirtok, megfelelő gazda
sági udvarral, lakházzal és őszi 
vetéssel. 1898. évi április 24-töl 
bérbe adandó. Bővebb felvilágosí
tást ad Szóráth János ügyvéd 
Szobránczon. hol a bérleti fölté
telek is megtudhatók.

Iroda megnyitás.
Van szerencsénk a nagyérdemű közön 

ség b. tudomására hozni, miszerint Nagy- 
Mihalyon főutczán Stadler féle ház) egy 

ügynökségi 
és 

bizományi 
IRODÁT

nyitottunk és a legelső hazai czégektöl bí
runk képviseleteket, miért is kérjük szives 
pártfogásukat és bizalmukat.

Kitűnő tisztelettel

Weisz és Markovits.

íróasztali készletek-, iró- és rajzszerekkel, sat. sat.

Tisztelettel

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVENY-TARSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLÖINK
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges összes 

gazdasági gépeket gyártja. 15 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvi 
lágositással sziws< n szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezősködésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsomagyarorszag vezerkepviseloje :

KLEIKT MIKSA.
Nagy-Mihályon Barnai-szálloda 2. szám.

j PALUGYAI és TA.I
I bornagykereskedök í
| ‘-BUDAFOKON. X

I Ajánlják legkitűnőbb I

; asztali-, pecsenye- ■
X Í8 í
{csemege boraikat, |

‘ valamint 3 I
1 COGNAC és PEZSGŐKET. J 

/ Vezérképviselöség Felső-Magyarország részére: , 
1 WEISZ és MARKOVITS uraknál X 
I Nagy-Mihály, &

ahol is különféle minták megizlelhetők. í

Laxidesman ZE3.

-> párnái Andor <- 

a „K o s“-hoz czimzett szállodája 
Sztáray gróf kastélya átellenében 

2ST a gr y- IvX iliáljroxi.
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
189.3. évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
n n w . 54.

n » . 60.
Feszt féle V innal , 1.00.
Hegyaljai szamorodni . 1.50.
88’1-iki B gyógybor . 2.00

Az orvos urak b. figyelmébe!
Tokaji asszú gyógybor 1 liter 3.00

„ . 4.00
legf. ... . 5.00
Ménesi veres asszú w 1,50
Szvrmiai régi szilvórium „ 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez

ségi lég olcsóbbak.

V an szerencséin a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan frill 
csapoláiu kőbányai ser, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.

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

rinti rendes árak mellett kaphatók.

Az utazó közönség szives figyelmébe ajánlom
újonnan renovált vendégazobAimat.
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A helybeli és vidéki közönség szives tudo
mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá
nyérok, tálak, poharak stb., melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz szükségesek, mérsékelt dijja- 
zásért kölcsön adatnak.

Nyomatott Landcsmau B. könyvnyomdájában.


