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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

SZERKESZTŐSÉG:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlun levelek nem tojradtatnxk el.

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

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . .4 frt.
Fél évre . . .2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Egyes szám éra 10 kr.

KIADÓHIVATAL.
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Magyarosodunk.
Az államot nem a nyelv egysége al

kotja, hanem a közös történet, közös hagyo
mányok, szokások, erkölcsök, szenvedések, 
a jog és közös szabadság köo.ös áldásai. 
Egyértelmíileg arra vall a történelem múltja, 
jelene és kilátása a jövőre, hogv a politikai 
jövő is a polgárosodás birtoka, mert a kié 
a czivilizáezió, azé a jövő. A polgármondás 
nem pusztán az értelem kultúrája, mely vil
lámtényként világosit és vukit. ez teremtette 
halhatlan századunk összes vívmányait és 
fölfedezéseit. Haladásunk jövője merészen 
megfogja haladni Baco merész álmait és azon 
reménynek nyujtá zálogát, hogv elektro tech
nikája a nap sugarait is szolgálatába hajtja. 
Es akkor az emberiség nem fog félni, ha a 
föld összes szénkészlete felolvad, ha Amerika 
és Ázsia összes petróleilniforrásai kiapadnak, 
mert a napsugarak fölhasználható erélykész- 
leteiben beláthatatlan idők számára leend 
melegítő, világitó és mozgató) erő.

Azonban ez a polgárosodásnak csak 
egyik tényezője. A czivilizáezió nem csupán 
gazdasági és ipari haladás, mint a kifejlődés 
elmélete, a pozitivizmus és a társadalom 
fölforgató szocziálizmus hiszi. Mi készséggel 
elismerjük, hogy a közgazdasági viszonyok, 
az anyagi szerzésmódok és a közlekedés 
szervezete nagy befolyást gyakorolnak a 
népek és nemzetek összes életviszonyaira. A 
mely nép leszorult a gazdasági kultúra azon 
magaslatáról, melyre felküzdötte magéit, el
veszti politikai jelentőségét. Lord Methuen 
megkötötte az egyezséget Anglia és Portugália 
között és tönkrement a portugál ipar; Spa
nyolország kereskedelme megbénult, az ut- 
recliti béke asziento-egyezség édtal. Portugália. 
Spanyolország. Hollandia és Anglia azon 
mértékben foglalták el Európa kultur államai 
között a vezérszerepet, arnily mértékben az

T ARCZA.
Eskü.

— Elbeszélés a szabadságliarczból. —

Belli, ez a kis lengyel ember, kinek szívé 
ben a szabadság Istene a hazaszeretet lángját gyúj
totta fel, parancsot adott ezredesének, hogy űOtltl 
honvéddel és 20 könnyít üteggel az erdélyi hava
sok közé menjen, az ott garázdálkodó oláh csapa
tok megfékezésére.

Ezredese lelkesülten indult el csapatával a 
veszélyes expediczióra: bátorságot öntött a 
lelkes honvédek szivébe, akik a Rákócziinduló 
dobpergés és tronibitaharsogás harezra lelkesítő 
hangjai mellett indultak a bizonytalan jövőbe.

Csak egy ifjú ment szomorúan a havasok 
sziklás utain. Ó nem tudott lelkesülni annyira a 
hazaszeretet magasztos érzelmétől, mert elnyomta 
azt egy másik, szivének nagyobb részét elfoglaló 
érzelem, — a szerelem.

Az ifjút Tölgyesi Sándornak hívták. Ott szü
letett a Háromszék regényes bérczei közt, hol sok
kal jobban tud a sziv szeretni: hol több a dal, 

bb a virág, tisztább a napsugár, mint máshol, 
,1 hamarább dobban a szív az égbe nyúló bércek 

között, mint a szétfolyó rónán.
A bús hangulat lassan-lassan elterjedt egész 

környezetére.
Olyan a bánat mint az éj, fokozatosan söté 

anyagi kultúra magaslatéira hágtak. Vagy a 
középkor viszonyai szerint üdvös ezéh-intéz- 
niény nem lőn-e tíz iparosok jólétének, tisztes 
tekintélyének és politikai befolyásának for
rásává ? Egészségtelen gazdasági viszonyok 
a történelmi élet összes folyamán befolyással 
voltak az összes társadalmi, politikai, szellemi 
s vallás-erkölcsi életre. A gazdasági és ipari 
haladás is fontos tényező a nemzetnek pol
gárosodásában. A polgárosultság nem csupán 
a sziv s kedély műveltsége, mert az erkölcs 
nemesség és fiilkentség az anyagi és értelmi 
kulturált föltételezi. Hatalmasabb az ember
ben a fennálló s a történelmi folytonosság 
tiszteleténél az önfentartás ösztöne, mely ele
mentáris kirohanásokra kész. Az értei mi. anyagi 
és erkölcsi jólét ölelkezése s összhangja te
remte meg a czivilizácziót ... A hol e há
rom tényező ölelkezni fog, ott leszen a jövendő 
politikai hatalom túlsúlya. A kié a czivilizá- 
czió. azé a jövő. A nyers hatalom, a szuro
nyok millión, általában a politikai erő a 
hódító szolgalánczait csörgeti és ideig őrsiig 
alkothat roppant birodalmakat, de az állan
dóság minden biztosítéka és reménye nélkül. 
Az ilyen uralmat az idő csakhamar áljába 
temeti.

Mindezek daczára is az a véleményünk, 
hogy a mi magyar nemzetünk itt beékelve 
Európa szivébe, körül- s átrajongva a poliglott 
nemzetiségek rajától, értelmi, gazdaságú és 
erkölcsi fölény mellett is uralmát a jövőben 
nem sokáig tarthatja meg és állami szupre- 
mácziája föltételeit veti koczkára. jövendőjét 
játszsza el, ha nem fejti ki összes életerejét 
a békés s behizelgö magyarositás összes esz
közeinek felhasználásában.

Hajlandók vagyunk elismerni minden 
nehézséget, méltányolni minden akadályt, de 
azt az egyet el nem fogadjuk soha, hogy 
lehetetlen többet tenni. Hála a gondviselő 
Istennek, ki ott virasztott hazánk alkotmá

titi el az égboltozatot és lassanként borítja be n 
vidéket barna leplével.

Egy keskeny völgyben vonult el a honvéd
csapat, hol a hüs árny pihenésre csalta őket.

Sándor itt egy közkatonával a bokrok közé 
ment.

Mitru — szólitá meg most a közkatonát, ki 
bár oláh volt, mégis a magyarokkal harczolt, — 
nem feledted el esküdet ?

Nem, — volt a rövid felelet.
Mégis esküdj meg újra, hogv teljesíteni fogod 

azt, amit eltávozásunkkor Irén kisasszonynak Ígértél, 
lia elesném a csatában!

Esküszöm I — hangzóit a rövid, de határozott 
felelet.

Í gy áldjon meg az Isten, amint esküdet meg
tartod ! — — — —------- — — — — — —

Meglő írsant a trombita, a bérez tetejéről egy 
óriási darab sziklát gurítottak a magyarok közé, 
mi az egész tábort megzavarta.

Iszonyú küzdelem fejlődött ki a szűk hegyi 
utakon. Fegyverropogás, dobpergés, trombitaharso- 
gás, a haldoklók rémes hörgóse, mint háromszoro
san zug vissza a büszke bérczfal.

Minden bokorban a halál leskelődölt: az egyik
ből váratlan kardszurás, a másikból pisztolydurra
nás, mindenütt arat a halál és ismét a halál!

Szegény honvédek ! Mindenünnen gyilkos kéz 
emelkedett feléjük, mindenünnen orvul akarták 
kioltani életüket.

A barcz mind elkeseredettebb lett, inig végre 

nyának bölcsőjénél s megóvta ezer és ezer 
viszály között, hogy hazánk német ajkú 
polgárai rokonszenveznek mindennel, a mi 
magyar, szívesen eltanulják a magyar szót, 
csak lenne btír mindenütt, ki őket oktassa. 
Igaz ugyan, hogy az eszme kivitele sok 
körültekintésre, lankadatlan buzgalomra ki
tartás- és izzadtságon munkára szorul; de 
nem vagyunk-e kötelezve fáradságot nem 
kímélni, ha a haza közjava óhajtja, sürgeti, 
követeli és parancsolja? Lelkesítsen bennün
ket ez a vesztaláng, mely szivünkben a 
honszeretet oltárán lobog, keblünk szent hü- 
velete a nemzet múltja, jelen és jövője iránt. 
Nekünk az a véleményünk, hogy a ki pusztán 
szerződés-szeriileg előirt kötelességét teljesiti, 
megfelel emberi kötelességeinek; tegye min
denki pontosan és lelkiismeretesen munkáját, 
töltse be lelkiismeretesen azt a működési 
kört, melyet az isteni Gondviselés számára 
kijelölt, a k. zállapotok javulni fognak és a 
jelen megleszen alapítva. Határozott meg
győződésünk azonban, hogy az ember és 
hazafi két egymástól elválaszthatlan fogalom, 
melynek konkrét egysége a metafizikai és 
fizikai lény. Kétségbe vonjuk, hogy lehet
séges volna az embernek, mint embernek, 
megtennie kötelességét és mint hazafinak 
csak közömbösnek és lanyhának is lenni. 
A ki e kettőt a valóság számára is szétsza
kítja, erőszakot követ el az isteni Gondviselés 
és a természet szava ellen, a ki a mikor 
embernek, egyúttal hazafinak is teremtett. 
Megingatliatlan az az eszményünk is, hogv a 
honfi, kit e hon bölcsője ringatott, áldó 
anyai keze nevelt és hantja fogja takarni, 
nemcsak a jelen mulhatlan szükségleteiért 
és érdekeiért tartozik fáradni, hanem mun
kálkodni kötelessége a jövőért, azért a szép 
korért, mely a nemzet nagy lantosának jós
álmaiban megjelent.

Kezdje meg- minden iskola a magvaro-

a honvédek oly erővel támadtak az oláhokra, hogy 
azokat teljesen visszaverték.

A küzdelem után szemlét tartott az ezredes a 
megtizedelt csapatokon és halk imát rebegett az 
elesettek lelki üdvéért.

A szürke alkony lassan szállt a hegyvidékre; 
a hold halvány arczczal kelt fel a keleti láthatá
ron s búsan hintó szelíd sugarait a véres hegyi 
utakra.

A magyar sereg pihent. A harmatot hintő 
éj édes álomba ringatta a fáradt legénységet, kik 
közül csak egy közkatona nem tudott pihenni, s 
inig mások az édes álmot élvezték, lassan felkelt 
és kiosont a táborból.

Visszament a csatatérre és ott minden nyö
szörgő sebesült mellett megállt, jól megnézte és 
mindegyiktől kérdezett valamit.

A kérdezettek némán meresztek üvegesedéi 
szemeiket a kóbor rémre, mintha mondanák : De 
szép a szabadságért meghalni, halj meg te is, hogy 
szabadnak álmodd imádott hazádat!

A közkatona Mitru volt. Sándort kereste min 
denfelé. Végre, midőn egy bokor mellett ment el, 
fájdalmas nyöszörgés íité meg fülét és úgy rémlett 
előtte, mintha úrnője nevét hallaná. Oda ment és 
ott találta Sándort vérében fetrengve. Me gszólította 
őt. mire az kitárta reszkető karjait és keblére von
ta a derék közkatonát.

A derék Hu azért jött, hogy teljesítse ígéretét. 
Hazaviszlvk, uram, — szólt Sándorhoz, — 
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sitíUt szélesebb körben. az ifjúsági egyletekbe 
gyűjtse folytassa a munkát és az olvasó
körök népkönyvtárakat állítsanak fel.

Szacsur község önsegélyző
egyesülete.

A következő sorok közlésére kérettünk fel:
Tájékozás és ügy buzdításul közölni jónak lá

tom a községünkben, múlt évi ápr. hó 1 én meg 
alakult hitelszövetkezet mükinlését. a következőkben 
beszámolva.

Szövetkezetünk, 106 tag és 173 hetenkint 
10 kros befizetési üzletrészszel alakulván meg. a 
legnagyobb részben gk. és lat. szert, hívek 9 hó 
leforgása alatt 816 frtot takarítottak meg.

A magánbetétek 5% kamatoztatással 1157 frt 
65 krt tesznek ki.

Kölcsönökben kiadatott a szövetkezettől:
a) váltóra......................................... 5-5 frt
b) kötvényekre.................................. 2852 frt
c) magán váltókra .... 1243 frt

összesen : "4622 "tH
Központi váltók forgalma 1380 frtot tett ki. 
Szövetkezetünk 9 havi forgalma 8811 frt 

68 krra jött fel.
Vajha felvidéki népünk 4—5-ik községében 

léteznék ily szövetkezet, rövid idő alatt daczára a 
megnehezült gazdasági viszonyoknak, a föld népe 
teljesen emancipálhatná magát az uzsorás kamat 
kölcsönöktől. Mert mindenesetre nagy előny, ha 
valaki 12%-tóli kamat helyett 7%-tólira kaphat 
kölcsönt, a mint a 2. hitelszövetkezetünknél is 
megvan.

Hogy mennyire takarékosságra serkenti a 
földhöz ragadt gazdát avagy napszámost, kitűnik 
nálunk is, a hol rövid 9 hó leforgása alatt, a 10 
kros heti befizetések után 816 frtott takarított meg 
a község népe, ha nincs hitelszövetkezetünk ez itt 
jelzett összeg bizonyára elkallódott, vagy mondjuk 
nagy részben korcsmába vándorolt volna.

Takarékosság, józan élet és nagyobb mun
kásságra ösztönzi a szövetkezeti tagokat, mit látva, 
az eddig be nem lépettek, bizonyára maguk is a 
jó példa után indulnak. A lehetőség arra nézve 
már is megvan, mert a mai napon megtartott igaz
gatósági és felügyelő bizottsági közös gyűlésen el
határoztatott, hogy az 1898 év első vasárnapjától 
kezdve uj tagok szívesen felvétetnek.

Nem mulaszthatom el. hogy elismerést és 
köszönetét ne mondjak tek. P é c h y Adám és 
Gusztáv itteni földbirtokos uraknak, B a r t a y 
István lat. szert, plébános ur kartársamnak. ki a 
szövetkezet elnöki tisztét is magára vállalni szives 
volt. Az előbb említett urak nincsenek ráutalva 
arra, hogy saját érdekükben létesítették volna a 
szövetkezetei, de szemük előtt lebegett a köznép 
java és boldogulása. Kétszeresen elismerés illeti 
őket, nemes ügybuzgóságuk és fáradságukért.

Hegedül Ágoston, 
a „szövetkezet* felülvizsgáló 

bizottsági tagja.
•

Már csak azért is a legnagyobb készséggel 
közöltük a fenti czikkecskét, hogy lássa közönsé

úgy. amint megígértem, élve vagy halva hazavisz
lek..............................................................................

Várj . . . még . . ki . . csit . . . amire . . . 
meg . . . . es . . . küdtél — Mitru . . . ne . . 
fe . . le . . dd . . I . . rén.

Többet nem szólhatott. Egy hosszú sóhajjal 
bezáródtak ajkai örökre.

Mitru katonaköpenyébe takarta a holttestet 
és megindult vele czélja felé. Két nap. két éjjel 
pihenés nélkül folytatta az útját, inig végre a kas
tély közelébe ért, hol Irén lakott.

A kastély alatt kristály tiszta csermely sza
ladt csobogva, csacsogva. Annak pártján, a kas 
tély kertjében, fenyő- és gyertyánfákból szép kis 
lugas volt nevelve. Oda kellett hogy vigye Mitru 
a drága halottat; ott várja őket minden este a 
szép Irén, két koszorúval. Az egyik mennvasszo 
nyi koszorú sötétzöld cserlevelekböl fonva.

Ki tudja melyikre lesz szükség? A hold be
világított a fák lombjai közt a lugasba. Ott volt a 
két koszorú, harmattól ragyogó levelein, ki tudja 
hány könnycsepp csillogott?

Mitru meglátta a leányt hófehér ruhában ko
szorúi mellett ülve.

Visszament a halotthoz s bevitte a lugasba. 
Ott megállt sötéten, némán.

A leány is felemelkedett és szótlanul állt, 
mint egy szobor, a mély bánat megnémitotta ajkait.

Jó idő telt el, inig egyszerre megragadta a 
leány a koszorút, leborult a halotthoz és siri hali 
gon mondá: 

günk. miszerint nem vállalkoztunk felesleges mun
kára akkor, a midőu a helybeli önsegélyző-egyesület 
létrehozásának nem épen könnyű munkájába fog
tunk. Lássa továbbá art, hogy semmi alappal nem 
bir azon egyének állítása, kis még ma is rossz
akaratból és azért, mert az eszme megpenditői 
nem ők voltak, hirdetik, hogy nem lesz életképes 
az önsegélyző-egyesül* t és meg fog bukni.

Ha Szacsuron 106 taggal és 173 betétlel fenn 
tud állani az egyesület, mi több 9 hó alatt 816 
frt tiszta hasznot bir kimutatni, akkor a mi egye
sületünk, melynek ezidő szerint 288 tagja van 
2127 üzletrészszel, bizonyára még inkább fennállhat 
és fenn is fog állani.

A mi egyesületünk fennállása azaz megszilár 
dulása még az által is biztosabb, mint nagyon sok 
más hasonczélu egyesületé, mert mi a központi 
szövetkezettől teljesen önállóan végeztük az alakí
tást és ez által nem vagyunk kitéve annak, hogy 
a jövedelem legnagyobb részét a központ kaparitsa 
maga alá, mint a hogy ez lörénik mindazon szö
vetkezeteknél, melyek beléptek a központba és a 
mit eléggé sajnálnak mindenütt.

Hogy félre ne értessünk, megemlítjük még, 
hogy nem azért hozakodunk elő ezúttal ismételten 
a próféta urak jóslataival, mintha azoktól tartanánk 
és féltenénk az önsegélyző-egyesületet, hanem azért, 
hogy majd egy rövid idő múlva eszükbe juttat
hassuk, hogy mennyire hálátlan szerep a jósolgatás.

Szerk,

Vegyes hirek.
— A járásbíróság köréből, A helybeli 

kir. járásbíróság forgalma évről-évre rohamossan 
emelkedik és ennek folytán nagyon természetes, 
hogy a munkaerő is jobban igénybe ven véve. 
Talán ezen általános forgalom nagyobbodás tette 
szükségessé azon országos igazságügyi intézkedést 
is, hogy a folyó évi május hó 1 én egészen uj ke
zelési szabályok lesznek életbe léptetve. A múlt 
évi ügyforgalom a helybeli kir. járásbíróságnál kü
lönben a következő volt: Érkezett összesen 13,417 
darab; ebből polgári 8049 darab, 2574 darab fe- 
nyitő és 2794 darab telekkönyvi ügy volt.

— Az elsői farsangi bál, A helybeli izr. 
jótékony nőegylet, mely valóban nemesen tölti be 
szép hivatását, folyó hó 29-én, tombolával egybe
kötött tánczvigalmat rendez. Ez az estély is bizo
nyára éppen oly jól fog sikerülni, mint az előbbi 
nőegvleti mulatságok.

— Nem lesz Hákóezon műkedvelői 
előadás. Múlt számunkban megírtuk, hogy Rá- 
kóczon műkedvelői előadás tartására készülnek. E 
hírünkre vonatkozólag most a következő sorokat 
kaptuk : „Rákóczon a gör. kath. iskola szegény
sorsú tanulóinak felsegélyezésére műkedvelői elő
adással egybekötött zártkörű tánczmulatság nem 
Staudt József, hanem egy más úri egyén védnök
sége alatt terveztetett január hó 23 ára, mely al
kalommal Bérezik Árpád ,A közügyeku czimü 1 
í-lvonásos vigjátéka adatott volna elő, de sajnos,

Sándorom, ébredj ; nézd, itt a koszorú, vár 
már a násznép, harangoznak, kelj fel, menjünk az 
esküvőre !

Ezek a szavak eléggé elárulták a leány lelki 
állapotát, az éj sötét leple kezdett ráborulni.

Midőn a szóra fel nem ébredt a boldog alvó, 
kezeivel ragadta meg. százszor, és ezerszer meg
csókolta a jéghideg ajkakat.

Egyszerre aztán, mint aki valami nagyra 
határozta el magát, kifeszitette mellét, oda állt a 
könnyező cseléd elé és mondá:

— Mitru, tedd, amire esküd kötelez.
Mitru reszkető kézzel vette elő pisztolyát, 

odaszegezte a hókebelnek.
A lövés eldörült, és piros vér ömlött a hófe

hér ruhára. — —------------— — — — — —
Irén összeroskadt, rá a kedves holttestre, 

vérük összefolyt.
Ajkai, azok az édes piros ajkak, mégegyszer 

megnyíltak :
— Derék ember vagy Mitru .' Aztán csend lett.
A hold sugarai tovább játszottak a lugas vé

res fövényén, a kert fáinak lombjai közt fülemilék 
kezdettek sírni és az éji szellő a koszorúk leveleit 
zörgetto rémesen.

* **
Harmadnapra eine szivrenditő események 

után a bujdosó Mítrut portyázó honvédek elfogták.
Nem akart számot adni 3 napi távollétéről: 

főbe lőtték.
Július Caesar, 

a szép ti rv egyes szereplők visszalépte miatt füstbe 
ment, s igy meg nem lartatik,u

— L7 bérház, A helybeli izr. hitközség, 
mint már közöltük is, régi templomát és telkét 
e hó 16 án el fogja árverezni önkéntesen, ha meg
felelő vételár lesz felajánlva. Ha pedig ez az ár
verés nem vezetne kellő eredményre, a hitközség 
egy nagyobn bérház felépítését fogja eszközölni.
— Nem ismerjük azon módozatokat, a melyek 
szerint ez a bérház építése terveztetik, de ha a 
czél az, hogy magán lakások legyenek benne, 
akkor nem fog érni semmit, mert a jobb körökhöz 
tartozó családok nem mennek oda lakni, a hol 
esetleg 8—10 lakás van, hanem lehetőleg arra 
törekszik mindenki, hogy maga lakjék egy házban.
— Hanem ez alkalomból eszünkbe jut ismét a 
postahivatal, mely köztudomás szerint ma már 
olyan helyen van, hogy egyáltalán nem felel meg 
a közönség igényeinek és rendkívül sok és 
nyomós okokat lehel felhozni a mellett, hogy 
onnan — méy ha áldozatok árán is — elvites
sék alkalmasabb és a közönség érdekeinek min
denben megfelelő helyre. Talán lehetne annál 
is inkább tenni valamit ez ügyben, mert hiszen 
az is mindenki által tudott dolog, hogy ma már 
(egy általános kifejezéssel élve) „nincs lehetetlenség- 
és keresztül vihetőnek tartjuk azt, hogy a kincstár és 
a helybeli uradalom között a postaépületére vonat
kozó szerződés idő előtt felbontassék, hogy a posta 
mostani kritikán alóli helyéről a mai kornak meg
felelő és modern épületbe helyeztessék át. Végre 
is lejárt már az az idő, a mikor az egyes közsé
gek és városok az illető uradalmak rabigája alatt 
nyögtek és kénytelenek voltak tűrni minden téren 
tőlük az önkényes basáskodást és megalázást, és 
ha ez igy áll — pedig igy áll — akkor két 
szeresen áll ez a mi városunkra és uradalmunkra, 
mert mondja meg valaki, hogy mi haszna volt és 
van hát e városnak az uradalomból ? Semmi és 
ismét semmi. Sőt kára van, mert volt már rá eset, 
hogy tehetett volna (ott van a szerencsi ezukorgyár) 
e város érdekében sokat, ha akart volna, olyant, 
a mi által a közvagyonosodás óriási mérvben ja 
vult volna, de hát a város lakosai jólétének előmoz
dítása, kívül esik az ö érdekén és azt tartja, hogy 
éljen mindenki úgy, amint tud és amint lehet. 
Az ilyen uradalom iránt tehát nem kell elnézéssel 
lenni, hanem meg kell tenni mindent arra nézve, 
hogy a régi rozoga és tarthatatlan állapotok meg
szűnjenek. — Határozottan állíthatjuk, ha meg 
lenne indítva a mozgalom a posta áthelyezése ér
dekében és ki lennének fejtve mindazon okok, 
melyek az áthelyezés tekintetében felhozhatók, nem 
lenne eredménytelen a fáradozás és a remélt siker 
elérhető volna; természetesen itt erős akaratra 
van szükség és nem szabadna megijedni mindjárt 
az első akadálynál. Azt pedig mindenki tudja, hogy 
a régi zsidótemplom helye kiválóan alkalmas arra, 
hogy a postahivatal odahelyeztessék. — Ebben az 
irányban tegyen és kérelmezzen az izr. hitközség, 
hiszen módjában áll, mert, hogy csak többet ne 
említsünk, az is számbaveeiidő körülmény, hogy
— a közhivatalokat nem is említve — a kereske
dők kivétel nélkül mellette lennének. Tegye félre 
a hitközség is az ő elévült régi szokásait és lásson 
a modern munkához, biztosítjuk, hogy például a 
jelen esetben maga mellett fogja találni a város 
értelmes lakosainak túlnyomó részét.

— Eljegyzés. Bartus Boldizsár uradalmi 
tisztviselő leányát Gizit eljegyezte Stinner Imre 
Csallóköz-Somorjárói. Az örömszülők a következő 
értesítést adták ki ez eljegyzésről: „Örömmel tu
datjuk, hogy gyermekeink Gizi és Imre 1898. ja
nuár 6-án jegyet váltottak. Bartus Boldizsár és 
neje Nagv-Míhály, Stinner Sámuel és neje Csalié 
köz-Somorja.u

— Meghívó, A sárospataki ev. ref. egy
házi énekkar 1898. január hó 22-én Sárospata
kon, a városháza nagytermében az ev. ref. templom 
építési költségeinek fedezésére jótékonyczélu zárt
körű tánczmulatságot rendez. Beléptidij : személy
jegy 1 korona, családjegy 2 korona. Felülfizetések 
köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. 
Kezdete este 8 órakor.

— Halálozás, Folyó hó 6-án városunkban 
meghall Papp Gyula közigazgatási hivatalnok édes
anyja özv. Papp Pálné. Temetése folyó hó 7-én 
ment végbe nagy részvét mellett.

— A Monory-szintársulat is aligha fog 
többé e vidékre jönni. Városunkból Ujhelybe ment, 
a hol kél heti működés után 600 frt deficzittel 
zárta le a pénztárt. Ujhelyből még rosszabb helyre: 
Homonnára ment és a hol most is van, de a mint 
értesülünk, szánalomra méltó helyzet előtt áll a 
jobb sorsra érdemes színtársulat.

— Távírda Mezó-Laborezon, A kassai 
m. kir. posta és távirda igazgatóság azon üdvös 
intézkedéséről értesülünk, hogy a mező laborczi 
postahivatalnál távirdahivatalt létesít. A vonal irány
nyomásának megállapitása már e hó 14-én lesz.
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— Gaxdasáffi Iskola városunkban.
Most már egymásután harmadizben foglalkozunk 
röviden a gazdasági iskolával, illetőleg a 3 hónapra 
terjedő gazdasági tanfolyammal. Ezúttal azonban 
igen örvendetes tervről értesítjük olvasóinkat. Csak 
most tudtuk meg, hogy a zomplénmegvei gazda
sági egyletnek tulajdonképen mi a ezé Íja a rövid 
időre terjedő gazdasági tanfolyammal: külön tan
erőkkel egészen ónálló gazdasági iskolát óhajt vá
rosunkban létesíteni, hogy a gazdaság és földmi- 
veién keretébe tartozó összes munkálatok elsajátitha 
fása lehetővé tétessék. Ez a terv azonban csak az 
esetben fog az említett egylet részéről megvalósit- 

itni, ha a próbaképen rendezendő és már leg
közelebb megnyitandó gazdasági tanfolyam a kö
zönség részéről kellő módon pártolva lesz. — Most 
tehát, miután ismerjük a szép tervet, el kell kö
vetnünk minden lehetőt arra nézve, hogy a tan 
folyam sikerüljön, mert ismételjük, ettől van füg 
gövé téve a földtnivelési iskola létrehozása, a mire 
pedig hogy mily nagy szükség van, mondanunk 
is felesleges. — Különben a gazdasági tanfolyamra 
vonatkozólag a következő sorok közlésére kéret
tünk fel: A gazdálkodó, kertészkedő és egyáltalában 
a mezei és kerti foglalkozások iránt érdeklő közön
ségnek becses tudomására hozzuk, hogy a már 
lapunkban előre jelzett téli gazdasági előadások 
f. hó 16 án veszik kezdetüket és 15 vasárnapon 
át d. u. 3 órától 5-ig terjedő időben az áll. iskola 
Vl-ik leányosztály tantermében fognak megtartatni. 
Felhívjuk tehát úgy a helybeli, valamint vidéki 
intelligens köröket, hogy ezen tanulságosnak Ígér
kező előadások meghallgatására mentői nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjenek.

A legközelebbi vasárnapon előadatik:
1 „A csukorrépa-terinelés mint a modern 

belterjes gazdálkodásnak alap feltételeelőadó 
Zzembery János ur.

2 „A különféle talajnemek ismertetése- és a 
gazdaság czélszerü és gyakorlati berendezéséről," 
értekezik Egreezky Mihály ur.

A többi folytatólagos előadások tárgya és 
anyaga, hétről-hétre előre lesz közölve lapunkban.

— Esküvő. Február hó 6 án tartja esküvő
jét Brilgler Benjámin leánya: Pepi, Berkovics 
Márkusz zavadkai lakossal.

— Ipartestületi bál Szerencsen. A sze
rencsi általános ipertestiilet saját alaptőkéjének 
gyarapítására f. évi február hó 5 én a nagy szál
loda dísztermében jótékonyczélu tánczmulatságot 
rendez 80 kr. belépti dij mellett. Családjegy 1 frt 
50 kr.

— Meghívott dalárda. Az ungvári lapok
ból vesszük át e hirt: „A nagymihályi társaskör 
meghívása folytán az ungvári dalárda hangversenyt 
rendez e farsang folyamán Nagy-Mihályban. A 
hangverseny, ha a program nem változik, február 
hó 1-én lesz megtartva.

— Az önsegélyző egyesület. Vasárnap, 
e hó 6-án volt a második befizetési napja az ön
segélyző-egyesületnek és a zárlat alkalmával min 
denki megyőződött arról, hogy ennek az üdvös in
tézménynek a jövője biztosítva van, mivel eddig 
tényleg befizettetett 2127 betét után a heti illeték. 
A kik pedig megkezdték a befizetéseket, folytatni 
is fogják, mert nem czéljuk az, hogy a pénzük 
odavesszen. A befizetéseket 288 tag teljesítette és 
befolyt 883 frt 20 kr. — A kölcsönök kiadasa 
tegnap megkezdődött és minden héten szerdán 
folytatódik az.

— A krajezár vége. Ez a szép, de nem 
magyar hangzású váltópénz is végét járja. A pénz
ügyminiszter rendeletileg intézkedett, hogv az 
ausztria értékű egy krajezáros réz váltópénz a 
forgalomban csak 1898. évi június hó 30-áig fo
gadható el az állampénztáraknál és hivataloknál 
pedig 1899. évi deczember hó 31-ig respektálják, 
azután sem anyagi értékük megtérítése mellett, 
sem fizetésképen nem fogadják el és nem váltják be.

— Az ungvári kir. bábaképző-intézet- 
ben az évi téli tanfolyam kezdődik: február 1 én, 
végződik junius végén; az őszi tanfolyam kezdő
dik : szeptember l én, végződik január végén. 
Tudnivalók: 1 Az előadási nyelv magyar; (felvé
tetnek azonban ruthén nyelvű tanítványok is.) 2 Egy 
tanfolyamra 30 tanítványnál több nem vétóik fel. 
3. A felvétel a jelentkezés sorrendje szerint esz
közöltetik. Jelentkezni lehet egy hónappal a tan 
folyamok megkezdése előtt. Több jelentkezőknél 
feltétlen előny nyujtatik azon nőknek, kik eddig 
is mint falusi bábák működlek, s a jövőbeli is ott 
szándékoznak maradni, s kik e ezélból az illető 
község elöljárósága által hivatalosan lesznek kije
lölve. 4. A felvételhez szükséges okmányok: a) 
keresztlevél, b) erkölcsi bizonylat. Általában közép
korú egészséges, — városok és nagyobb községek 
részére pedig csak Írni, olvasni tudó egyének vé
tetnie fel. 5. Kisebb községekbe törekvő növendé
kek az illetékes közigazgatási hatóság előterjeszté
sre 20 30 frt készpénz segély b esetleg tandijmen 

tességben is részesülhetnek. Ezenkivül használatra 
kaphatnak egy — az illetékes község tulajdonát 
képezendő — felszerelt bába táskát. 6. Városok és 
nagyobb községekbe törekvő növendékek az inté
zet részéről anyagi segélyben részesülnek. Ezek 
szükségletei egy tanfolyam alatt a következők : 
a) beiratási, tan és vizsgadij 20 frt ; b) élelmezési 
költség 5 hóra cca 50 frt; c 1 felszerelt báb táska 
20 frt ; d) oklevélre bélyeg 1 frt összesen 91 frt 
7. Előleges beiratkozáshoz az 5 ik pont alatt jelöl 
tek okmányaikat, a 6-ik pontban jelöltek e mellett 
ellenben 5 forint beiratkozási dijat 
beküldeni. 8. Levelezések az alábbi 
zendők. Ungvár, 1898. január hó. 
bábaképző intézet igazgatósága.

— Egy kis angyal. A csak pár hónappal 
ezelőtt városunkba költözött Bodnár Ferencz kir.

is tartoznak 
czimen vég- 
Az ungvári

albirót és családját gyász érte. Féléves kis fiúcs
kája f. hó 12-én súlyos betegség következtében 
meghalt.

— ipartestületi közgyűlés. A már egy 
Ízben elhalasztott ipartestületi közgyűlés e hó 9 én 
megtartható volt. A közgyűlésnek úgyszólván egyet
len tárgyát a tiszt újítás képezte. Megválasztattak 
elnökké: Kontsinszky Ágoston, alelnökké Mala- 
tinszky László és Herczik József, pénztárnokká 
Itj. Alexa Mihály. Választmányi tagokká : Bujdos 
Antal, Buzay Gusztáv, idb. Dobozi Lajos, Engel 
Sámuel, Eri mmer György, Fenyócsik István, Főtéri k 
István, Gulics József, Gyurócsik György. Kolozs- 
váry Ödön. Kozma András, Kuzstna János, Lakner 
Antal, Mascsenyik Ede, MUller Ferencz, Onuska 
András, Petrovics József, Strömpl Gábor, idb. Zá- 
borszky Lajos, itj. Záborszky Lajos. Póttagok: 
Kosovies József, Miskovits József, Vetne József, 
llingyos Mihály, Kalinovszky József.

— Cselédtartó gazdák figyelmébe. 
Nemrégiben a közigazgatási bíróság 932 1897. k. 
számú Ítéletében kimondotta: miszerint a cseléd 
adója után a gazda útadóval meg nem róható.

— Lemondott szerkesztő. Az „Ungvári 
Közlönyu ez évi első számában tett kijelentése 
szerint Schiirger Ferencz főgymn. tanár, mint a 
lap volt szerkesztője a szerkesztéstől ezúttal má
sodízben visszalépe tt. A lap szerkesztéséért a fele
lősséget Lévai Mór a lap kiadója vállalta el.

— Emberiologiai fölfedezés. Bécsi la
pok jelentése szerint Schenk dr., a bécsi egyetem 
a fejlődéstörténet tanára felfedezte, miként lehet az 
embereknél és állatoknál befolyást gyakorolni arra, 
férfi- vagy nőnemből való legyen-e a jövendő in 
dividiuin. Az orvos felfedezéséről egy hírlapíró a 
következőképpen nyilatkozott: „Ismeretes, hogy az 
embrió fejlődésének bizonyos fokáig a nemi jelleg 
érvényre nem jut. Hiszem, hogy műveletemmel 
befolyás gyakorolható az embrió nemi fejlő
désének jellegére, arra : vájjon férfi- vagy nő 
egyénné fejlődjék-e. Azt, hogy miképpen lehet ezt 
elérni, egyelőre még nem hozom a nyilvánosság 
elé, mert ezt beható tudományos értekezésben kell 
megtennem, s értekezésemet csak a nyári szünidők 
után fejezem be. Csak azt hangsúlyozom, hogy 
operáczióról, vagy gyógyszerekről szó sincs, az 
egésznek lényege egyszerű anyagcsere. „Az első ha 
sonló irányú tudományos kísérleteket Thury svájezi 
állattenyésztő kezdte meg, Sebnek e kísérleteket 
húsz év óta folytatta kutyákkal, tyúkokkal. A kísér
letek azért nehezek, mert az emberiologiai intézet
nek legkönyebben rendelkezésére álló állatok a 
kísérletezésre nem mindig alkalmasak. Annyit azon
ban már mégis elértem, hogy az utóbbi években 
kísérletezéseim több világosságot hozhattam. Számos 
esetben, mondta Schenk, azt is észleltem, hogy az 
állatok körül szerzett tapasztalataim az emberekre 
is alkalmazhatók. Tizennégy esetben pedig hatá
rozottan mondhatom, hogy theoriám helyességét 
kétségbe vonni nem lein t. Fölfedezésemnek lég 
nagyobb fontossága az állattenyésztésnél van."

Schenk az állattenyésztés szempontjából tulaj 
donit fontosságot fölfedezésének, a szocziologusok 
pedig a nőkérdés megoldásának leghathatósabb 
eszközét látják benne. A gondos családapák a gólyát 
ezentúl csak annyi leánygyermekkel engedik be, 
ahánynak férjhezmenetelét a készletben levő hozo
mány biztosíthatja. Es a nőkre aranykor fog majd 
virradni a jövőben. Nem lesznek vén kisasszonyok, 
s a h ányok előtt százszámra térdelnek majd a 
kegyeket hajhászó udvarlók.

— Anyakönyvi statisztika. Városunk 
anyakönyvi hivatalánál az elmúlt évben következő 
volt a forgalom. Született összesen 251 ; ebből fiú 
135, leány 116; meghalt összesen 187 ; házasságra 
lépett 54 pár.

— Tan Hátrányból ezigányasszony. 7*. 
megye Cs. községében lakik N. I). tanító, kinek 
két leánya vala, közülök az idősebbik szépségével 
és szoborszert! termetével vonta magára a embe
rek figyelmét. Ezelőtt négy évvel a 17 éves leány 
beleszeretett egy kóborgó, de különben odavaló 
illetőségű teknővájó czigánylegénybe. Első szerel

mét a czigánynak leplezetlenül bevallotta s a visz- 
szony köztük egyre benoőbb lett. A czigánynak 
most már többször akadt dolga a községben s így 
sűrűbben találkozhattak. Zavartalanul szőhettél
terveiket, hiszen senki sem gyanította szerelmüket. 
Senki sem gondolt a valóra. Ez igy folyt pár hétig, 
mig egy napon szülei arra ébredtek, hogy leányuk 
eltűnt. Csakhamar keresésére indultak, de haszta
lan ; a leányáról hirt mondani senki sem tudott. 
Már azt hitték, hogy nem fogják többé visszont- 
látni, midőn egyszer csak levél érkezik, melyben 
az eltűnt leány kéri szüleit, hogy boesássanak meg 
neki szökéséért. Nem tehetett másképpen, mert 
tudta, hogy szülei a czigánynyal kötendő házassá
gába nem egyeznek, már pedig ő Jóska ezigány 
nélkül nem élhet. Megírta szüleinek azt is, hogy 
már meg is vannak esketve a pap előtt, és hogy 
boldogságuk végtelen. Az uj asszony csakhamar 
beletalálta magát a czigány-életmódba, nem kíván
kozik a kunyhóból szalonba; jó neki paplanos ágy 
helyett, földön, szalma közt is aludni, nem zseni- 
rozza a koldulás sem s gyermekét boldogan hordja 
pólyában a hátán. Hanem a czigány-természet 
állhatadanságát mindenben megszerette. Első fér
jével csak egy évig élt s immár másik ezigányt 
választott magának.

— Teljes üzlet felosztás miatt ritka 
alkalom nyílik ékszerek, arany- és ezüst áruk rend 
kívüli jutányos beszerzésére a 30 év óta Budapesten 
Kossuth Lajos utcza 17. sz. alatt fennálló Benedek 
Gábor es Testvére ékszerész- és órás ezégnél. A 
h‘gizh‘sesebben és legdivatosabban készült éksze
rekből ezüstárukból, mint 13 próbás ezüst evőesz
közök, gyertyatartók, girandolok, tálak. ká
vés és teás-készletek, valódi svájezi órákból fel
halmozott áruk bámulatos olcsónirott jótállás mellett 
vásárolhatók most ezen elsőrangú ezégnél.

Mint köztudomású, a „Nagymihályi Ke
reskedelmi és Hitelbank* kebelében az utóbbi 
időben nézeteltérések és ebből kifolyólag külön
féle természetű belviszályok keletkeztek. E vi
szályokról, — tekintve hogy közérdekről van szót 
egy hosszabb czikket Írtam, mely czikk tartal
máról a lap megjelenése előtt többen tudomást 
szereztek. — Miután ugyancsak a lap meg
jelenése előtt azon értesítést nyertem, hogy a 
fennálló viszályok békés utón elintéztetnek, a 
legllletékesebb helyről felkérettem 
arra, hogy jelzett czikkemet ne tegyem közzé. 
— -4 bank érdekében, engedve a többszöri 
keresnek^ el is álltam annak közzétételétől.

Gál Vilmos.

Szerkesztői posta.
///. Ilomonna. A heti tudósításokat mindenkor 

úgy tessék küldeni, hogy szerdán megkaphassuk.
ír. jí. (t ’gyanott.1 Még egv kis türelmet kérünk.
//. A. (Bpest. I)r. W. Z>. lakása: Budapest Amlrássy-ut 

75. szám. A régen és több ízben kért la}»okat pár nap múlva 
küldi a kiadóhivatal.

/>. T. S/.tropkó Jelzett csikkét csak jövő számunk
ban közölhetjük. mivel ha 13-án vesszük kézhez, már e 
számra elkésett. Különben akkor sem lesz későn.

Cziyány. (Gálszécs.) A mire ön kiváncsi, megtalál
hatja. József főherczeg által „A czigányokról- irt miiben. Egy 
rövid üzenetben nem is lehet kimerítően e dologról nyilat
kozni. kivonatnak pedig nincs értelme. Ha azonban megígéri, 
hogy sértetlenül visszajuttatja József főherczeg jelzett müvét, 
rövid időre készséggel rendelkezésére bocsájtjuk. Különben 
szives üdvözlet !

/>/•. H. 11. (Ujhely.) A mai számban megtalálja.
.lof/ász. (Bpest) Teljesen hasznavehetetlen.
<». .S. (Kassa.) Vab'-ban mit sem tudtunk a dologról. 

Köszönjük a figyelmeztetést és értesítjük, hogy nyomban 
intézkedtünk.

Felelős szerkesztő: Hál VUnión.
Kiadó-tulajdonos: Laiiác.sniaii li.

HIRDETÉSEK.
532 szám.

iH97. vóKr. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1KH1 évi LX. t.-cz. 

102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a saujiieiyi 
kir. törvényszék 18‘.»7 évi 105.MM számú végzése következtében 
/>r. KcÜnrr Mihály ügyvéd által képviselt Grvmteín 
Abraham javára Weinberger József ellen 100 irts jár. erejéig 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 370 
írtra becsült tehenek, és cséplőgépből álló ingóságok nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mt ly árverésnek a nagymihályi kir. jbiróságnak 7713/97 
számú végzése folytán 100 frt tőkekövetelés, ennek 1897 
évi okt. hó 30 napjától járó fi°/o kamatai és eddig összesen 
3G frt 20 krhan biróilag már megállapított költségek erejéig 
alperes falkusi lakásán leendő eszközlésére 1898. évi ja
nuár hó 18-ik napjának d. u. 3 órája határidőül kifi
zetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hi
vatnak meg. hogy az érintett ing<).ágok az ItWl. évi LX. t.-cz. 
107. és 108 §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt 5i.-Mihályon, 1897. évi dccz. h<‘> 25 napján.
Gál Vilmos, 

kir. bírósági végrehajtó.



4 Felső-Zemplén. 1898. január 13.

_ SSO5. u. 
Ik. 1-9T

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Hoszpodár 
György végrehajtatónak Sikora János végrehajtást 
szenvedő elleni 125 frt tőkekövetelés és járulékai 
ininti végrehajtási ügyében a sátoralja újhelyi kir. 
törvényszék (a nagymihályi kir. járásbíróság) terü
letén lévő Nagy Slihály község határában fekvő 
a nagymihályi 63-ik sz. tjkvben. A 1. 15 sor sz. 
alatt foglalt Sikora János, Sikora Mihály, Hrehócaik 
János továbbá Hrehócsik Mária Mihály és Gyula 
kiskorúak tulajdonául jegyzett ingatlanokra 36 frt 
kikiáltási árban elrendelte a nagymihályi 413 sz. 
■A vbeu A. I. 1 sor 140 hr. sz. alatt foglalt Sikora 
János és Sikora Mihály tulajdonául jegyzett összes 
ingatlanra 368 frt vételárban ugyancsak a nagy 
mihályi 413 sz. tjkvben A 1. 3 sor 948 hrsz. alatt 
foglalt ingatlanra 18 frt vételárban A 1. 1 sor.
130 hr. szám alatt foglalt Sikora János lloszpodár 
Bajuszály György, Hoszpodár Bajuszály Júlia férj. 
Kuzsma Györgyné, Hoszpodár Bajuszály Mária 
férj. Ferencsik Andrásné Hoszpodár Bajuszály 
Erzsébet férj. Zborai Györgyné továbbá Hoszpodár 
Mária és Júlia kiskorúak tulajdonául jegyzett in
gatlan 370 frt kikiáltási árban elrendelte és hegy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1898 évi 
febr. hó 21-ik napján dél e. 9 órakor zen 
tlkvi hatóság iroda helyiségében megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lan becsárának 10% át vagyis a nagymihályi 
63 sz. tlkvi ingatlanra vonatkozólag 3 frt 60 krt. 
a nagymihályi 413 sz. tjkvi belsőségre vonatkozó 
lag 3 i frt 80 krt a nagymihályi 445 sz. tjkvi in
gatlanra vonatkozólag 37 frtot készpénzben vagy 
az 1881 60 t. ez 42 íjában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi November 1-én 3333 sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le 
tenni, avagy az 1881 L\. t.-cz. 170 §-a érteimé 
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelv 
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszel 
gáltatni.

Kir. Járásbíróság, mint tlkvi hatóság Nagy 
Mihályban 1897 deczember hó 17-én.

Bodnár,
kir. albiró.

Hirdetmény.
A nagymihályi izr. hitközség 

tulajdonát képező régi templom, 
melléképületei valamint telke Í808 
január hó 16-án. d. u. 2 órakor 
a hitközség tanácstermében ön
kéntes árveresen eiadatnak.

Nagy -Mihály 1898. január 1.
. t v elnökség.

! ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
KcSZVÉNY-TÁRSULAT RUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLÖINK
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak. 

. Magyarország legnagyobb és egyedüli 

! gazdasági gépgyára, 
| mely a gazdálkodáshoz szükség, s Összes 

gazdasági gépeket gyártja.
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó fel 
tagosítással szívesen szolgálunk dijntente- 
Miuden hozzánk intézett kérdezöskíid. 
készséggel adunk kimerítő és felvilágo.-. .. 

választ.
Felsómagyarorszag vezerkepviselóje :

i ZET I_i TE2 1XT IvlIIC S gg. 
| Nagy Mihályon Barnai-szálloda 2. szám.

•> ganiai ^ikIof -f 

a ,.K o s“-hoz ozimzett szállodája 
Sztáray gróf kastélya átellenében

XT a. g- jr- TMZ ilxá,137-oxi.
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
n • « a w 54.
» • „ , 60.

Feszt féle V innal gyöngy n 1.00.
Hegyaljai szamorodni „ 1.50.
889-tki . . gyógybor , 2.00

Az orron urak b. figyelmébe !
Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 3.00

r * w „ 4.( K)
legf- ... . 5.00
Ménesi veres ásszá . 1.50
Szyrmiai régi szilvórium , 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez-

ségileg olcsóbbak.

\ an szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan f r i ■ ■ 
csapolá.u kőbányai «er. 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 vendégszobáimat.
— Tágas istállók en komi sziliek. — 31

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.

ti<

A legolcsóbb órák, arany és ezüst ékszerek
kaphatók

N. ~~------------------------

valódi Berndorfi china ezüst 

diszmü-áruk.
gyémánt és brilliant tárgyak 

gazdag választékban.

CHASSEL J. ES TARSA
óra-, arany-, ezüst- es lalszereszi czikkek gyári raktaraban

H

Arany és ezüst zsebórák, 

inga- és szalon órák.

valódi ezüst gyertyatartók, 

asztali készletek.

................................. LÁTSZERÉSZI CZIKKEK: .................................  

Barométer. Thermometer. Látcsövek, mindennemű szemüvegek sat. 
eredeti gyári árakon kaphatók.

Megrendelések gyorsan es pontosan teljesittelnek. Minták kivanatra küldetnek.

P=

0

Weinberger Bencze
Varrógépgyári ügynök és elektro technikus

Nagy-Mihály, főuteza, Glück Salamon-féle házban.
\ an szerencséin a n. é. közönséget értesíteni, hogy előnyös 

összeköttetéseimnél fogva képes vagyok a legjutányosabb’árak mel
lett, valamint szak képzettségem folytán a legkitűnőbb

* VARRÓGÉPEKET -♦•
hat évi jótállás mellett, havi részletfizetésre is eladni.
Varrógép javítások a legrövidebb idő alatt teljesittetnek. 

lldzi sürgönyök, telefonok és kerékpárok 
javítását, bevezetését és kezelését jutányos árak mellett, szakszerű 

kivitelben eszközlöm.
Bármilyen kerékpár alkatrészek kitűnő minőségben beszerezhetők.

Szakszerű kiszolgálatról biztosítva, vagyok kitűnő tisztelettel
 Weinberger Bencze,

Nyomatott Laudesuiau B. könyvnyomdájában.


