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iiadóhivatal:
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díjak küldendők :
L&ndesman B. könyvnyomdája.

izeiieiztöiég:
Hova a lap szellemi részét illető miuden 

közlemény intézendő :

A lótenyésztés érdekében.
Lótenyésztésünk folyója messze Ázsiá

ban veszi eredetét ; a népvándorlás korsza
kában onnan tört elő, utat vágva magának 
a Kárpát bérezem, a szép hazánk határai 
között készítő rendes medrét, otthonát. Az 
innen kiáradó hullámai vitték diadalra a 
magyar fegyvereket Bizanz kapuitól a fran- 
czia Alpesekig s a magyar tengertől az 
északiig. Erős partja később a rohamok ellen 
védgátul szolgált hazánknak, illetőleg Eu
rópa nyugoti államainak.

Idők múltán, a viszonyok változása kö
vetkeztében a nagy folyó hivatása is meg
változik. Két ágra szakad ; az egyik a ha
dászat kötelékében marad, a másik pedig 
közgazdaságunk nagy fajának szolgáltát táp
anyagot. E fa törzse a mezőgazdaság, lomb
sátra az ipar s gyümölcse a kereskedelem, 
mint a hogy nem régiben egy tekintélyünk 
találóan kifejezte magát.

A török hódoltság alatt a folyóba sok 
kis patak ömlik be; legtöbbje kristály vizét 
Arábia földének kincses tuéhéböl meríti, igy 
folyónk vize minőségileg javul; de a török 
uralom megrongálta a partokat, elvezette a 
meder tartalmának java részét; az általános 
pusztulást, aszályt idézett, táplálék hiányában 
folyónk vize megcsappan, a rendes mederben 
zátonyok képződnek.

Kormányintézkedés vette aztán gondozás 
alá, szabályozni kezdte a folyót s különösen 
az utolsó időkben már szép eredményt mu
tat szakavatott működése. A hadászat köré
ben maradt ág vize bő, minősége kiváló, a 
közgazdaság fajához szegödöttnek is gazdag 
a tartalma, azonban medre itt-ott elsekélyese- 
dik, vize pályásnak indul s e pontokra a 
kormány szabályozó keze igazán nem érhet 
el, sürgősebb dolga van most már az emlí
tett fa ápolása körül.

Ezekhez a helyekhez tekintsünk le; itt

látjuk gazdatársainkat munkában, vagy kel
lene őket látnunk. Mit végeznek?

Bocsánatot a képletekért. Bajos másként 
kezdeni a dolgot. Lovaink eredetéről, lóte
nyésztésünkről elmélkedve, a múltból vissza
zsongó emlékeken felbuzdul a szittya-vér, 
még ha szigorú prózában is készül az ember. 
A kelet szinpompája vet világot a papírra s 
mig ennek derengő fénye tart : a betű is 
szebb köntöst ölt magára . . .

Ugydejó ideje odahagytuk már Ázsiát, 
nyakig ülünk az európai viszonyok szülte 
„helyzet" csávájában: a szöveg további részét 
a közönséges nyomdafesték egyszerű színe 
illeti meg. írjunk most már azzal.

Nem mondunk újságot. Csak rekapitu
lálunk annak konstatálásával, hogy lóállo
mányunk alapjában kiváló minőségű, szerve
zett és képesség végez, ilyen munkát s áll ki 
olyan megpróbálást, amint a milyennel a 
liarczi tények, kalandos vállalatok karöltve 
jártak volt.

Kiválóságát dekumentálja az a tény, 
hogy a török támadásokat csakis a mi lova
saink voltak képesek felfogni s Európa nyu
goti népeinek békés haladását biztosítani.

E harczok alatt s a hódoltság közben 
lóállományunk természetesen fogyott, de ne
mesedett is egyúttal az ősöket kihozó tatár
vér, a török által itt tartott arab és más 
keleti vérű mének befolyása alatt.

Ezen nemesedett alakban érte a spanyol, 
nápolyi, angol s más idegenebb fajtával való 
tenyésztési kisérlet. Termet és más alak 
dolgában nyert ezek által is, a nélkül, hogy 
aczélossága, igénytelensége lényegileg szen
vedett volna. A jobb tartás és gondozás 
mellett fölnevelt példányok igen jók voltak ; 
a túlnyomó zöm azonban elcsenevészett, úgy, 
hogy az ország és hadsereg évi szükségleté
nek fedezésére a külföldön kellett vásárolnunk.

Innen számítva hadseregünk szükségle
tét, bőségesen fedezzük elsőrendű lovakkal.

belszükséglctilnk minden igényben teljesen 
el van látva s ezen felül fokozott mérvben 
szaporodik a külföldre szállított lovak száma, 
különösen a hadsereg részére; de gyarapodni 
kezd a fénvüzési ezélokra alkalmasok rneny- 
nyisége is.

Lovaink kiviteli czikké való fejlesztését, 
a meglevő kereslet állandósítását és élénkí
tését s fejlesztését, a meglevő kereslet állan
dósítását és élénkítését s fejlesztését kell 
tenyésztési czélul tűznünk; ezt követeli gaz
dasági érdekünk, ezt javasolják a nemzet
gazdasági tekintetek.

Két körülmény gátolja az emelkedést! 
Egyik az, hogy népünk sok helyen a teljes 
kifejtés előtt befogja lovát, másik pedig, 
hogy nincs elegendő minőségű apalovunk.

Ez a két körülmény az, melyet a czikk 
elején lótenyésztésünk eliszaposodásának, pal
lósának mondottunk.

Nagy baj mind a kettő. Mert kiváló 
származással, hibátlan alakkal, kitűnő szer
vezettel és képességgel bírhat a csikó; de ha 
idő előtt befogják vagy használatba veszik 
el kell satnvulni annak ; se kereskedelm, 
czikk, se jó használati, se megfelelő tenyészi 
anyag abból válni nem fog; másrészt azon
ban lehet jó kanczája a gazdának, kimélheti 
annak csikaját, mit ér vele, ha rossz méntől 
származik az ? nyomoroghat vele kis gazda
ságban, beválik sörének, de bizony pénzér
téke nem lehet a rossz méntől származó 
ivadékoknak.

A kormány nem rendelkezik, nem ren
delkezhetik eszközökkel a két baj gyökeres 
orvoslására. Nem tilthatja el a csikók korai 
használatba vételét. Volt eddig egy tiltó 
szava — azaz, hogy a késői befogásra ser
kentő eszköze, a jiitalomdijosztások alakjában. 
Pénzügyi bajainknál fogva az ezen irányú 
kiadást meg kellett szüntetnie. E baj orvos
lását most már az időre bizzuk — meg az 
előre haladottabb gazdák példaadására, gaz-

T ARCZA.

A górcső (mikroskop) története.
A mikroskop feltalálása, mint minden fonto

sabb találmány, korszakot képez az emberiség tör
ténetében. Mint valamely varázsütésre, egy egész 
uj világ tárul fel ezáltal a vizsgáló elme előtt, 
melynek alkotása egészen ismeretlen volt előtte, 
sőt " melynek még CBak létezését sem gyanította. 
— Komoly, feszült várakozással léptek a tudomány 
emberei az uj pályára; és ámbár titkainak teljes 
megismerése a jövő nemzedékek számára van fen 
hagyva: mégis a mi időkorunk helyesebb világ
nézetre való jutását leginkább azon fénynek egy
láthatlan, uj világ fényének köszöni, mely a mik 
roskop üvegleneséiböl elösugárzik.

De nem a legelső feltaláló keze közül kike 
riilt mikroskop az, melynek a tudomány majd 
minden közt Layard egy domború hegy jegeczből 
való lencsét talált, de a melynél bizonytalan, vaj 
jón a domborúság pusztán esetleges-e, vagy pedig 
optikai czélból készült.

Ép oly kevéssé határozó Pliniusnál azon 
hely, hol azt mondja: „Nero császár a gladiátorok 
párviadalait egy smaragdon keresztül nézte,“ — 
mert itt sem bizonyos, vájjon a smaragd homor 
vésetü volt é, vagy csupán a fény mérsék.ósere 
szolgált; — a mint hogy máig is ingerlékeny lát- 
ideggel bíró egyének kék vagy zöld üveget tarta 
nak szemükön. .

De tökéletes bizonyossággal állíthatjuk, hogy 
az ötödik században K. e. golyók vagy domború 
üveglencsék — mint a régebben divatozó vájt

tükrök, gyujtóüvegül használtattak. Ilyeneket hasz
náltak az orvosok égető vas helyett, a Vesztasziizek 
ilyennel gyújtják meg tiizöket. — Azonban sehol 
a régi Íróknál említés nem tétetik, hogy az ily 
üvegeknek a nap sugarait összegyűjtő erején kí
vül még azon tulajdonságuk is volna, mintha a 
tárgyakat, melyeket az ember keresztül rajtok 
vizsgál, — nagyobbitanák. Mint gyenge bizonyíté
kát annak, hogy az ily üvegek nagyító üvegkép 
is használtattak, hozzák fel némelyek nagyító tu
lajdonságára I és ismét száz év telt el, midőn egy 
angol barát Roger llaco vagy Bacon az ő .Opus 
május- óban nemcsak a domboru-üvegek hatását, 
hanem azon optikai törvényeket is, melyeken ha
tásuk alapszik, leirta és egyszersmind kimondta, 
mily hasznát vehetnék ily üvegnek azok, kik 
öregkorunk, vagy gyengelátásuak ; melyért is Ba
cont tartják főkép az optika atyjául. — Bacon 
üvegeiről azt mondatik, hogy azokon hatását egye 
dűl az ördög befolyásának tulajdoniták.

Bacon azoknak sorsába osztozott, kik isme
reteik által kitűnnek, mig az egész környezet 
tudatlan és babonás. Varázslással vádoltatván, bör
tönbe vettetett, melyben 10 évig szenvedett, né
melyek szerint ott is halt meg. Azonban a világ, 
mely a maga jóltevöjét lánczokra verte, nemsokára 
aratta annak magasabb tudományosságának gyű- 
mölcseit. Kevéssel Bacon halála után ugyanis dl- 
vatba jöttek a szemüvegek.

Egy olasz kéziratban 1299-ből (7 évvel Ba
con halála után) a szerző azt mondja magáról, 
.hogy annyira el van törődve nagy öregsége miatt, 
hogy'sem írni, sem olvasni nem tudna az üvegek 
nélkül, melvek újabban feltaláltattak azon öregek 
könnyebbségére, 'kiknek a láttás felmondó a szol
gálatot.-

A legelső üvegek e nemben csak nagyitó 
üvegek voltak, melyek az Íráshoz közel tartanak 
s nem oly nagy gyutávolságu lencsék, mintja mos
taniak, kinek Florenczben a Santa Mária egyház 
ball levő sírkövén a következő felírás olvasható: 
.Itt nyugszik Salvino d'Armota, (légii Armoti, a 
szemüvegek feltalálója. Isten bocsássa meg bűneit. 
Anno D. 1317.“ — Ez valószínűleg a pisai Spinű 
Sándorral közölte mesterségét, ki 1313 körül halt 
meg s ezt tartották az előtt a szemüvegek feltalá
lójának.

A tizenegyedik szazad utolsó felében a szem
üvegek már jóformán el voltak terjedve, mert egy 
chirurgusi munkában (1463) bizonyos szemviz for
dul elő és hozzá van téve .ha az sem használ, 
úgy a szemüveghez kell folyamodni."

Lassankint az üvegköszörülés is rendes mes
terséggé lön. A tizenhatodik század vége felé 
Middelburg városkában két ily mesterember élt, 
névszerint Janssen János és fia Zakariás. Lei-
(lenben három ily mesterember élt.

Az üvegnek lencsékké köszörülése mestersé
gének elterjedése két hatalmas segédeszköznek 
szerencsés feltalálásához vezetett, melyeknek sege 
(leimével’a bennünket körülvevő világtesteket kö
zelebbről s alaposabban vizsgálhatjuk. Erijük a 
mikroskop és teleskop ieltalálását.

A monda szerint e két eszköznek a feltalálá
sához véletlenül gyermekek által jutottak, kik egy 
ily üvegköszörüs fiókjában üveglencsékkel játszot
tuk. _  A nélkül, hogy e mondára több súlyt fek
tetnénk, mint a mennyit érdemel, mégis valószí
nűbbnek tartjuk, hogy valami szerencsés véletlen 
vezetett e találmányhoz inkább, mint egész rakás 
tudományos olmélkedés. Ezek feltalálásának helye
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dasági egyletek buzdító szavára, lóteny&z- 
bizottinányainak Ügyszeretetére. A tuáeik baj, 
a jó minőségit fedező mének hiánya tekin
tetében sem tehet jelen körülmények között 
kormányzatunk többet annál, minthogy ren
delkezésére bocsát költségvetési évi hiteléből 
ma már 2400 drb állami mént. Ezenkívül 
1500—1800 drb olyan magántulajdont ké
pező fedező mén van az országban, mely 
bizottságilag tenyésztésre alkalmas : de ezen 
összesen 4000 dr. körüli mén jóformán csak 
felét képezik azon mének számának, melyekre 
az évenkint tenyésztésre használt körülbelül 
300,000 db. kanezti fedezésére szükség volna. 
A hiányzó 4000 db. fedező mén beszerzését 
azonban már nem bizhatjuk az „idő" 
tetszésére ! a kormánynál már nem kopog
tathatunk be a hiány pótlása végett — mert 
át kell látnunk, hogy a jelen viszonyok 
között az állami mének szaporítására az ké
pesítve nincs.

Felsőbb helyre kell apellálnunk. 
Önerőnkre.
Mert ha jól megfontoljuk a dolgot, 

tisztán áll előttünk, hogy a kormány eleget 
tett már ezen tenyészágért, a midőn országos 
segélylyel oda fejleszté azt, hogy további 
emelkedésének erőteljes feltételeit az életbe
léptetett s ezutánra is fentartandó intézmé
nyeivel biztositá : a tenyészág belső fejlesz
tése most már a tenyésztés folytatóinak lesz 
kötelessége s nem épen nehéz feladata a 
segélyezés mostani mérvének hathatós támo
gatása mellett.

Vegyes hirek.
— Hivatal átvétel. Mattyasovszky Mór 

helybeli kir. járásbiro szabadsága a mai nappal 
letelvén, a kir. járásbíróság vezetését holnap ismét 
átveszi.

— A pazdicsi papválasztás e hó 9 én 
tényleg megtörtént és a mint előre látható volt, 
Kozlay József egyhangú megválasztásával végződött.

— Életveszélyes szúrás. Némely ember 
valóban egészen kedélyesen képes leszúrni ember
társát, anélkül, hogy csak a legcsekélyebb megbá
nást is tanúsítaná. így járt tegnap este 8 óra tájban 
Novak József alsó körtvélyesi róni. kath. plébános 
kocsisa is, Jaczkó János, a ki vacsora után az ugyan
csak Körtvélyesen lakó családjához ment. A mint 
gyanútlanul haladt, ráugrott Koczt.ha Mihály béres 
és a szive tájékán markolatig döfte bele nagy kését, 
iniuek következtében most életveszélyesen fekszik 
a szegény családos ember.

— Vízbe esett. Egy lengyel leányasszony 
a napokban beleesett a Laborczba, de szerencséjére, 
ideje korán sikerült kimenteni s igy semmi baja 
sem történt.

kétségkívül a két niddelburgi Janssen János és 
Zakariás műhelye volt.

Miután Olaszország és Hollandia századokig 
vitázott egymással az összetett mikroskop feltalá 
iásának dicsősége felett: a nevezett férfiak érdeme 
csak a legújabb időben kezdett kiviláglani. — 
Kiderült, hogy azok már 1594 ben készítettek ily 
eszközt és azt Móritz helytartónak ajándékozzák 
1596. Albercht főherczeg szintén kapott tőlük egv 
ily mikrokopot ajándékba; mig az Olaszországban 
1684-ben még oly uj é» isim rétién volt, hogy 
magában Rómában, hol p*dig az. Academia dei 
Lyncei sok tudós tagja lakott. — senki som tudott 
azon mikroskoppal bánni, melyet oda Galilei 
küldött.

Csudálatosnak látszhatik, hogy egy olv esz
köz feltalálása, mely által a fürkésző szem előtt 
egy egészen uj világ tárul fél, kezdetben oly ke 
vés figyelmet gerjesztett, hogy lét zése sok éven 
át csupán a feltaláló előtt volt ismeretes. Még 
a kizárólag optikát tárgyaló munkákban is, m*lv*k 
pedig 20—80 évvel Janssen találmánya után j»» 
lentek meg, arról semmi említés nem tétetik ; s 
még több idő telt el, mi alatt m hány — azz ti 
megkezdett kísérletek nyilvánosan tudomásra ju 
toltak. Ennek oka egyrészről abban rejlik, hogy 
a feltalálók az alacsonyabb sorsúikhoz tartoztak ; 
másrészt pétiig abban, hogy a kevés évvel azután 
feltalált teleskop a tudósok és az olyanok szemeit, 
kik mindig csak valami újat és csudálatosát akar
nak látni, — egészen magára vonta. Csak miután 
a teleskop használatával az ember* k ugv szólván 
jóllaktak ; midőn talán sokan, kik túlfeszített vára 
hozásukban csatlakoztak, minthogy többek akartak 
azon át látni, mint a mennyit lehetséges , csak

— Tüzek. E hó 6-án este 9—10 óra között 
Sztrajnyánban kigvuladt egy épület és arról tüzet 
fogva a közeli házak is, rövid pár óra alatt nyolez 
ház hainvadt el. — Hogy az összhang azonban 
teljes legyen, 7-én délelőtt meg városunkban volt 
tűz, a mikor három négy, Csepeleden életnemüek 
kel tele rakott csűr égett el. Természetesen az ok 
ismeretlen. Hamun, — különösen a Stark féle ház 
átellenében lakók — nagy aggodalomban voltak a 
tűz miatt, mert a szél a zsarátnokokat az ő házai
kon keresztül éppen azon kertek felé sodorta, a 
hol a hatóság nem bánomsága miatt állandóan 
50—60 hordó petróleum van lerakva és a mi miatt 
méltán retteghetnek a közeli lakók. Szerencsére 
baj nem esett, de eshetett volna, mert hiszen na
gyon jól tudhatja mindenki, hogy sokszor egy igen 
csekélynek látszó véletlen is milyen óriási vesze
delmet idézhet elő. Egy alkalommal már felhívtuk 
a hatóság figyelmét erre a dologra, de természe
tesen eredménye nem volt. Es miután ez — saj
nos — igy történt, most azt is megsúghatjuk a 
hatóságnak, hogy az érdekeltek ez ügyben az 
alispáni hivatalhoz szándékoznak fordulni, a mit 
talán még sem lesz tanácsos bevárni, hanem jó 
lesz intézkedni. — Itt említjük meg, hogy a biz
tosító társaságok már 30%,-kai fölemelték a bizto
sítási dijakat és most újból 20% a 1 fogják emelni. 
Hogy az sem szünteti meg a gyakori tüzeseteket, 
az több mint bizonyos.

— Országos vásárunk felette gyatra és 
silány volt, mit legjobban igazolnak a következő 
adatok : Felhajtatott összesen 1<MJ7 db. szarvas
marha, 181 ló. 50 juh és 46 sertés. Eladatott 414 
db szarvasmarha, 35 ló, 50 juh és 14 sertés.

— Anarchista Málczán. Múlt heti ily 
czimü közleményünkre a következő levelet kaptuk 
Málczáról, melyet szó és betű szerint közlünk 
azon megjegyzés kapcsán, hogy ebből az egyszerű 
levélből is kitűnik, hogy a magyar ember önér
zettel utasítja vissza azon vádat, mintha ő anarchista 
lenne. „Tekintetes szerkesztő ur becses lapjában 
egy czik jelent meg hogy anarchista Málczán, bár 
tévesen van irányozva de magamra érthetem mert 
it Málczán csakis én nálam tartatot ház kutatás a 
mi eredményei is járt, de nem az anarchizmus 
eszmék voltak it dicsőítve sem más patvar a mi 
veszedelmes lenne, elég az hozá hogy azon czik 
nek be küleötje, saját személyét mondhatja anar
chistának mert tényleg gyakorolja, a mi még job
ban nyilvánoságra fog jönni késöb, én mint csalá
dos három gyermek atyja önáló asztalos a kinél 
senki sem keresi becsületeseb utón a kenyérit, 
roszul esik az ilyen vád, és olyan emberektől ered 
a kit ismételve mondom hogy gyakorlatilag anar
chista, személyemre vonatkozólag kérem az érdek 
lődőket a Nagymihályi főszolgabírói hivatalban 
meg tudják hogy milyen iratok és nyomtatványok 
koboztattak el tőlem hol és hogy lettek beszerezve 
és a 4 frot hol kaptam mi czélból és ki küldte 

midőn Hooke, Malpighi, Swammerdam, Leuwen- 
hoeck halhatlan munkáikat közrebocsáták : — 
csak ekkor kezdék bt látni, hogy a tudomány a 
mikroskop feltalálásával végtelen sokat nyert; csak 
ekkor jöttek azon tudatra, hogy valamint a teles 
köp a szemnek hatalmát a legnagyobb messziségre 
terjeszti ki, úgy a mikroskop a körülünk létező 
természeti testek lényegébe való mélyebb belátást 
eszközöl.

De a Janssen által feltalált összetett mikros
koppal korántsem volt a tudomány atvjai által 
kitűzött és óhajtott ezél elérve és sok tudomány
kedvelő férfiú zárta le fárádt szemeit a nélkül, 
hogy egész életén keresztül tartó fáradozásainak 
óhajtott sikerét láthatta volna. Csak a ki optikai 
szerek készítését maga is m* gkisérlé, — tudhatja 
azon rendkívüli nehézségeket méltányolni, melyek
kel a kölesmagnál kisebb üveglencsék köszörülése 
és simítása összekötve van. — A nagy Merton 
nyomán kezdték az optikai szerek hiányosságát a 
lencsék sziuv. gyűl, tében keresni; és a bajnak 
megismerésével sikerült is azt — legalább a teles 
kopnál eltávolítani. Azonban vég. tb nül nehezebb 
volt ezt a mikroskop kicsiny lencséinél eszközölni, 
melyeket, hogy a szinvegyülettől megőrizzék, két, 
sőt három darab homorú és domború és különféle 
üvegmmekböl kellett összetenni. De az emberi 
ész legyőzött minden nehézséget és ismét egy hol
landi — Deyl Hermán volt az, .kinek számára 
fenn volt hagyva a győzelem. — 180" ben sike
rült neki egv szinvegyiiletnélkíili mikroskopot 
előállítani, mely 17 évig egyedül és telülmulhatlanul 
állt. Ekkor léptek fel férfiak az ösvényre, minő 
Frauenhofer (1811) Amiéi (1815) Dömét (1821) 
Tally (1824.) — Diadalt diadal követte. Több 

I mért voltam rá szorulva, azt megtudni aföszolga- 
I bírónál, Kelt Málczán 1898 Okt 10 Deinjén György 

asztalos mester.-
— Agyonvert ember. Egy gatályi embert: 

Harbulya Mihályt, a napokban kél gatályi legény 
annyira összeverte, hogy a szenvedett sérülések 
következtében másnap meghalt.

— Kinevezések. A vallás és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter Salgó Antal, Zseltvay Bogdán, 
Luéhs Ármin és Udvardy Kutrovich Ilona varannói 
államilag segélyezett községi elemi iskola tanítókat 
az állami elemi népiskolához rendes tanitókká, 
Salgó- Danielovics Irmát ugyanoda kézimunka ta
nítónővé, Kerekes György homonnai államilag se
gélyezett községi polgári és felső kereskedelmi 
iskolai tanítót a IN. fizetési osztály 2 ik fokozatába 
ugyanezen iskolához rendes tanárrá nevezte ki. 
Hosszú József homonnai róm. kath. elemi iskolai 
tanítót pedig ugyanott a polg. és f.-kereskedelmi 
iskolához óraadói teendőkkel megbízta.

— A vaján-deregnyói közúton a hid 
szélesbitése és egy áteresz készítése tárgyában a 
kereskedelmi miniszter pótbejárást rendelt el, me
lyet Púm József miniszteri kiküldött az érdekeltség 
közbejöttével f. év okt. hó 15 én, délelőtt 10 óra
kor Vaján község házánál fog megtartatni.

— Vasúti arczképes igazolványok. A 
m. kir. államvasutak igazgatósága jelenii, hogy 
okt. elseje óta már folyamodni lehet a féláru vasúti 
jegyek váltására jogosító és jövő évre érvényes 
arczképes évi igazolványok kiadásáért, vagy m- : 
újítása végett. A folyamodók 1 koronás bélyeget 
ragasztanak folyamodványukra s kezelési illeték 
fejében egy korona készpénzt mellékelnek az arcz- 
képpel és igazolványnyal együtt. A rendes folya
modók hivatali felsőbbségüknél kérik az igazolványt, 
a jogosult nyugdíjasok azonban egyenesen az áll am. 
vasutak igazgatóságához küldik folyamodásu Lat.

— Bizottsági tagok választása. A nagy
mihályi járásban holnap, f. hó 14 én l sznek meg 
választva a megyebizottsági tagok. — Az ilyen 
választások nálunk egészen csendesen folynak le, 
mert a választók egyáltalán nem törődnek avval, 
ha bárkit választanak meg. Pedig hát ha önnálló- 
ság lenne a polgárokban, bizony sok minden más
kép történhetne.

— A város gyűjtése. Mint mindenütt az 
egész országban, úgy városunkban is eszközölte
tett a gyűjtés bőid. Erzsébet királynénk emlékére 
Budapesten emelendő szobor költségeinek fedezé
sére. A város által kibocsájtott gyüjtőiv szerint 
befolyt 197 frt 50 kr.

— Állami anyakönyvi statisztika. A 
nagymihályi állami anyakönyvi hivatalnál 1898. 
január 1 tői szeptember 30-ig házasságot kötött : 
50 pár; kihirdettetek: 124 égvén; születési anya* 
könyvvi bejegyzés volt 212 esetben; elhalálozott 
182 egyén.

szinvegyleb-n lencse egy rendszerbe egyesítése által, 
sikerült a gyutávolságot megrövidíteni és igy a 
nagyító erőt a hihetlenségig emelni, anélkül, hogy 
azáltal a képek tisztasága és élessége hátrányt 
szenvedett volna.

Azon mikroskopok, melyek jelenleg Olasz
országban Amiéi, Francziaországban Chevalier és 
< Iberhaus* r, Angliában Ross, Powel és Smith, Né
metországban Slick, Plössl és Merz műhelyeiből 
kerülnek ki, valószínűleg az optikai és mechanikai 
tökélynek legmagasabb lépcsőjén állanak ; és nem 
egyhamar várható — legalább a tudomány mostani 
állása szerint — hogy e legjobb eszközökön meg 
lényeges változások történhessenek.

Bizonyára azon férfiak, kik feláldozó munká
sok által a mikroskop tökélesitésén működtek, nem 
csekély részt érdemelnek azon dicsőségből, melyet 
a legújabb tudósok amazoknak tökéletes eszközeik 
segítségével kivívtak. — Az optikusok és tudósok 
egyesült törekvéseinek köszöni a világ önmagának 
alapos ismeretét.

Azon sok egyes tökéletesedést, melylyel a 
mikroskop a jelenben bir, követni nem tartozott 
feladatunkhoz, mivel az az optikában járatlanok 
előtt érdekkel úgy s* m bírna, de a figyelmes vizs
gálónak az emberi lélek rugékonyságáról tesz szóló 
bizonyságot, mely anélkül, hogy akadályok és ne
hézségek által feltartóztatni vagy legyőzetni en
gedné magát épen ezek által mindig újabb és 
egykor bizonyos czélhoz vezető törekvésökre tü- 
zeltetik.

Kiss Elek.
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— A püspök városunkban. E hó 8-4n 
délután érkezett városunkba Hubict Zsiginond me
gyés püspök, hogy a Hradeken épült grófi kápol 
nát fölszentelje, a mi 9 én délelőtt meg is történt 
és a püspök hétfőn délelőtt kocsin Varaimé felé 
elutazott.

— Vásári tolvaj. 1 ..egyen vásár bár az 
ország legrejtettebb helyén, nem múlhat az el an- 
nélkül, hogy kisebb-nagyobb lopás ne követessék el. 
Természetesen így szokott az lenni nálunk is, mit 
igazol a Strömpl Gábor esete. Az ö nagyforgalmu 
és látogatott üzletében különösen vásár alkalmával 
sokan szoktak lenni és a közben, hogy a kiszol
gálók el voltak foglalva, egy bizonyára ügyes és 
merész ember odaférkőzött a pénzesfiókhoz és a 
kis tányérkában volt egész délelőtti bevételt, a mi 
képzelhető, hogy nem volf megvetendő kis össze- 
gecske, elemelte.

— Az állami telepek gyümölcsfáinak 
és csemetéinek árszabályozása. A külömbözö 
állami intézetek által előállított fák és csemeték 
ára eddig eltérő volt és a ntig az állami faiskolák 
az oltott iákat kor- és fakülömbség nélkül 25 kraj- 
czárérl adták el a közönségnek, addig más intézetek 
ugyanily, vagy még gyengébb oltványokat 35—60 
krajczáron értékesítették. — Ezenkívül téves vé
letlen folytán a közönség a gazdasági sorfákat az 
éves magcsemeték árában követelte, a miből vitás 
esetek keletkeztek. Ugyancsak ily árkülömbözetek 
fordultak elő az állami telepeken a szolővesszők és 
szőlőoltványoknál is. Ezen állapotokon segítendő : 
Darányi miniszter most úgy a fák, mint a csemeték 
és szőlővesszőkre nézve is az árakat egyöntetűen 
és méltányosan szabályozta, mely szabályozás kö
vetkeztében az alsórendü magastörzsü oltott fák 
ára 40 krban, — az ugyancsak elsőrendű félma- 
gastörzsüeké pedig 30 krban lett ugyan megálla
pítva ; de viszont a másodrendű, — továbbá a 
csonthéjas féltörpe fák ára 20 krra lön leszállítva. 
A lehető legolcsóbban lettek leszállítva az ameri
kai szőlő vesszők árai is. Egyéb csemetékben, olló
vesszők- és füzdugványokban a régi és az uj árak 
között alig van jelentékeny külöinbség. A minisz
ternek ezen árszabályozással nemcsak az a szán
déka, hogy az árak a fa korához és minőségéhez 
képest igazságos arányba kerüljenek ; hanem igy 
reméli elérhetni azt is, miszerint a vagyonosabb 
közönség szükségletei nem kizárólag az állami te
lepekről fedezvén, több fa marad vissza a telepe 
ken rendelkezésre oly czélból, hogy azokból főleg 
kis parasztgazdák, lelkészek és tanítók legyenek 
ingyenesen részesíthetők. Az uj árszabály szint
úgy az állami telepeken készletben levő és 
kiadható fák és csemeték jegyzéke, az országos 
gyümölcsészeti min is téri biztostól (Földmivelésügyi 
ininisterium) valamint az egyes állami intézetek 
és telepektől ingyen megkaphatok.

— A gazdasági ismétlő' iskolák szer
vezése. A vallás és közoktatásügyi miniszter a 
gazdasági ismétlő iskolák szervezése tárgyában egy 
uj szabályrendeletet adott ki. E szerint minden 
állami iskola mellett, a jövő tanévtől kezdve, gaz
dasági ismétlő iskola állítandó fel. A felmerülő 
dologi kiadásokról és a szükséges területről a köz
ség tartozik gondoskodni. A gazdasági ismétlő is
kolákban csakis a miniszter által külön e czélra 
engedélyezett tankönyvek használhatók. A gazda 
sági ismétlő-iskolai szorgalmi idő nyolcz hónapon 
át tart. Azon községekben, hol iparos tanoncziskola 
nincs, a tanköteles korban levő iparos tanonezok 
is a gazdasági ismétlő iskolába való járásra köte
lezendők. Azon községeket, melyek önerejükből 
nem képesek fedezni a gazdasági iskolák költsé
geit, a miniszter, a tanfelügyelő ajánlására, segé- 
yezni fogja.

— Hogy a posta mily óriási feladat 
megoldására képes, az kitűnik, ha rövid figye
lemre méltatjuk azokat a hivatalos jegyzék* kel, a 
melyekkel a Budapesti Újságírók Egyesületének 
sorsjátéka kezelősége a sorsjegyeket az országban 
szétküldte. Ezekből kitűnik, hogy f. hó 4 én 4680, 
5 én 2640, 6-án 4320, tehát három nap alatt 11640 
ajánlott levelet adtak fői a budapesti ’főposta hi
vatalnál, mely leveleket még aznap továbbították. 
Ezek az ajánlott levelek újságíró sorsjegyeket 
tartalmaznak, a melyeket megrendelés folytán kül
dött a kezelőség az egyes helységekbe. Hogy mily 
óriási érdklődést tanúsít a közönség az újságírók 
sorsjátéka iránt, az ebből is fényesen kiviláglik.

— Veszteségünk a sert és vész szel. Az 
a nagy csapás, mely hazánkat a sertésvészszel 
kapcsolatban érte, maradandó nyomokat hagyott 
maga után. Még ma is pusztít a sertés vész, egyre 
látjuk és tapasztaljuk, hogy az ország több vidékén 
panaszkodnak a gazdák a sertés állomány csökke
nése miatt. A vesztesség, mely ez által az orszá
got éri millió forintokra menő, mert ime látjuk, 
hogy 70—80 millió forintra rugó sertés kivételünk 
már alig 20 millió forint értékre szállt le. Még 
1895 ben is, mikor pedig már a sertésvész járvá
nyos jellegű volt, 707,611 sertést vittek ki 36 
millió forint értékkel, de már 1896 bán a forgalom 
255,751 sertésre zsugorodott össze s 1897 ben is 
visszaesett több mint 55.000 darabbal. Némi ellen- 
sulyozássul a sertés kivitel hanyatlásának foglal
koznak ugyan a sertésnek leölt állapotában történő 
kivitelével, de biz ez igen kis hányada annak a 
forgalomnak, a mely az azelőtti években volt. 
Mindenesetre örvendetes jelenség, hogy igy is 
igyekeznek a gazdák értékesíteni a felesleget, 
tekintve azt a veszteséget, a mely az élő sertés 
kivitelt érte. A múlt évben kivittek az országból 
86,864 métermázsa friss húst 473 millió frt érték
ben s ebben a leölt sertések 1'0.111 métermázsá
val 3’30 millió forint értékben szerepel. De mi 
ez 70—80 millió évi veszteséghez, mely gazdáin
kat sújtja a sértés vészszel.

— Nagyszabású dongalopás. Egész 
csendben indult meg az a nyomozás, melynek 
eredményeként minden kétséget kizárólag beigazo- 
lást nyert azon feltevés, hogy a vidéken óriási 
mennyiségre rugó hordódonga lopás űzetik egy 
egész szervezett banda által. A károsult Kern Li- 
pót budapesti hírneves ezég, melynek városunk
ban nagy dongatelepe van. Az állandó lopást már 
régen figyelik a titokban felállított ellenőrök és 
most, a mikor már több ezor forintra rúg a kár, 
nyíltan léptek fel. Városunkból is több izraelita 
egyén van érdekelve a lopásban, olyanok, a kik 
eddig mint szeplőtlen becsületességü emberek sze
repeltek. A károsult ezég Dr. Kellner Mihály ügy
védet bízta meg a képviseletével, a ki nagy 
erélylyel látott ennek a manipulácziónak teljes 
felderítéséhez. Miután a hivatalos vizsgálat is meg
indult, egyelőre tartózkodunk minden bővebbi 
megjegyzéstől.

— Vásári idylt. Egy deregnyői lakos a 
helybeli országos vásár alkalmával lovat állított ki 
a vásárra eladás végett. Egy czigány hozzá ment 
s alkudta a lovat. Végre megállapodtak 60 írtban. 
— Megyek pizsért — szólt a czigány s nemsokára 
csakugyan visszatért egy rósz gebével. — Eogja 
meg a lovamat, mondja, aztán a passust is adja 
ide, majd megvezsetem mig egy kicsit és a pas
sust is átiratom.

A deregnyői ember mit sem sejtve odaadta 
a lovat és a passzust s várta a czigányt a pénzzel; 
azonban a czigány nem tért többé vissza. Másnap 
aztán ő is eladta a czigány lovát — 17 írtért.

— Fogadásom tiltja. Ez is a hétfői or
szágos vásár alkalmával történt meg. Egy iszákos 
vidéki ember bement Strönplhez és kért egy pohár 
sört. A mikor kezébe vette a pohár sört, kiment 
az utczára és ott egy hajtókára kiitta és vissza 
vitte a poharat. Ez persze feltűnt a jelenlevőknek 
és megkérdezték, hogy miért mont az utczára sört 
inni, mikor azt a vendéglőben is kiihatta volna, 
mire elmondta, hogy a feleségének megfogadta, 
hogy ő többé korcsmában soha sem fog inni, tehát 
nem akarta ezúttal sem megszegni fogadását. 
Persze a feleség úgy értette a fogadást, hogy egy
általán ne igyék, de igy alaposan kifogott rajta.

A közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő ur !

B. lapjának 41. számában a névtelenség lep
lébe burkolt .Egy lóm. kath." felhívja az irány
adó róm. kath. hívek figyelmét egy igen fontos és 
tovább nem halasztható egyházi ügy rendezésére.

Szerinte ez a fontos egyházi ügy : működé
semnek illetéktelen bírálata és a magyar szent 
beszéd hiánya.

Vegye tudomásul a in. tisztelt .Egy róm. 
kath.", hogy én a nagymihályi agg lelkipásztor
nak nem helyettese, hanem segédje vagyok. He
lyettesi- és segédlelkészi minőség közt pedig van 
egy kis külömbség. — De segédlelkészi minőségem 

és fiatal korom daczára — és itt meg fogja bocsá
tani a in. t. .Egy róm. kath.” szerénytelensége
met — 11 éves papi működésem alatt, az egyházi 
ügyek vezetésében annyi tapasztalatra szert tettem, 
hogy bármily egyházi ügyben, a m. t. .Egy róm. 
kath." nak szolgálatjára állok.

Egyébiránt, hogy melyik lelkész, minő kor
ban, mennyi tapasztalattal bir az egyházi ügyek 
vezetésében, annak a megítélését bízza csak a m. 
t. „Egy róm kath.u az illetékes egyházi hatóságra.

Fiatal korom daczára vannak nekem is ta
pasztalataim m. t. .Egy róm. kálit." ’ Hiszen közel 
2 évi nagymihályi inüködéaem alatt tapasztaltam, 
hogy az a szép számit intelligenczia, a melyikre 
a m. t. .Egy róm kath.u hivatkozik, nagyon cse
kély számban teljesíti a maga vallási kötelességeit.

Ott van nemzeti ünnepünk, Szt. István napja! 
A köznép nem jön a templomba, mert tudja, hogy 
ezen a napon magyar szent beszéd van és igy azt 
nem érti; de az intelligencziának is van tudomása 
a magyar szent beszédről, de azért még sem jön 
a templomba, mert neki a templom nem kell.

És igy megesik, — a mint az a jelen és múlt 
esztendőben történt, — hogy leszámítva a néhány 
jelenlévő róni. kath. és más vallásu intelligens em
bert, a kik vallási kötelmeik teljesítésében talán 
az .Egy róni. kath.“ nak is példányképül szol
gálhatnának — a lelkésznek üres templomban a 
falaknak kell magyarul szónokolni.

Tessék a m. t. .Egy róm. kath". nak a val
lási kötelmek teljesítésében másoknak is szép pél
dával szolgálni, akkor legyen meggyőződve, hogy 
a magyar szent beszéd peticionálás nélkül is 
meglesz.

Addig azonban, mig ez meg nem történik, 
sokkal üdvösebb nekünk, a magyar érzésű, de tót 
nyelvű köznépnek tótul az Isten igéjét hirdetni, 
mintsem az üres falaknak magyarul szónokolni.

Ha tehát .a fontos <'s tovább nem halaszt
ható egyházi ügyek rendezését" illetőleg a m. t. 
.Egy róni. kath." nak csak ilyen eszméi vannak, 
akkor kár az ilyenekkel a nyilvánosság előtt fel
lépni, jobb azokat pihentetni azon homályban, a 
hol az ilyen eszmék fogamzanak.

Gyagyovszky Ede 
rk. luiplán.

Felelős szerkesztő Gál Vilmos. 
Kiadó-tulajdonos : L&ndesman B.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt közlöttekért néni vállal felelősséget • tttrk.

Egy ispán 
kerestetik, a ki tejgazdaságban 
alkalmazva volt. Czim a kiadóban.

Kiadó ssy két szoba
külön bejárattal, esetleg bútorozva. 
Tudakozódni Marmorstein Jenő üzletében.

Bérbe kiadó 
az alsó-utczán levő Sznistsák- 

féle házban 
egy szép nagy utozai szoba 
két udvari szoba 
egy konyha 
egy éléskamra 
egy előszoba és 
egy kamara.

895 szám.

i.xom. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajt'- az 1HM1. évi 60 t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járásbíróság 984 V. 104. ax. végzése által Sulyovszky 
István ügyvéd által képviselt Stadler Mihály javára özvegy 
Schwarcz Jakabné Láng Fáni és társa ellen 195 írt 
tőke, ennek 1M9K. évi január hó 1. napjától számítandó 5% 
kamatai és eddig összesen 41 írt 47 kr perköltség követelés 
erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 440 frtra becsült kávéházi berendezések, bútorok 
stbból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő végzés 
folytán a helyszínén, vagyis alperesek nmihályi lakásán leendő 
eszközlésére 1898. évi okt. hó 19-ik napjanak dél
előtt 10 órája határidőül kitilzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-



4 Felsó-Zemplén 18#8. október IS-

gósáfok ezen árverésen az 1881. évi LX. t-cz. 107. f-a ér- 
leimében a legtöbbet ígérőnek becsáron alól i* eladatui 
fognak.

Kelt Nagy-Mihályon, 1898. évi okt. hő 10-ik napján.

8.
Gúl Vamot, 

kir. bir. végrehajtó.

22b. az. » ,
—— Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
fa értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a miskolci kir. 
törvényszék V. II. 73/189* számú végzése következtében I>r. 
Varga Pál ügyvéd által képviselt Dr. Halász Sándorrá mis- 
kolczi lakos javára Pápai Pál homonnai lakos ellen 157 frt 
10 kr s jár. erejéig 199*. évi junius hó 25-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 440 írtra becsült két 
drb lovakból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatuak.

Mely árverésnek a homonnai kir j bíróság V. 89.3/898 
számú végzése folytán 157 frt 10 kr tőke követelés, ennek 
1898. évi március hó 18. napjától járó 5*/t kamatai és eddig 
összesen 38 írtban biróilag már megállapított kölltségek ere- 
j*‘IT Homonnán végrehajtást szenvedő lakásán leendő eszkö- 
ilr.er* 18SS. éri október hó lS-tk napjának dél
utóul 4 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a leg
többet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Kelt Homonnán. 1898. évi szept. hó 30. napján.

Tomory Antal, 
kir. bir. végrehajtó.

AMERIKAI ZSEBÓRÁK<
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Jótállással, hogy a nickel színét nem változ
tatja, szerkezete pontosabb és jobb, mint a 

legdrágúbakké.
— Ára darabonként 3 frt. ------

Jótállás mellett, mig a készlet tart.
Hozzá ezüstös óraláncz 60 kr.

Önberetváló készülék.
Fox, valódi solingeni gyártmány, sok kiállí
táson kitüntetve, gyakorlás nem kell. Meg 
vágás kizárva. Tiszta és kényelmes munka. 
Bőrbetegségtől megment. Tartós és pénzt 

megtakarító.
— Ára darabonként 3 frt. — 
penge •** csillagos aczélból és a többi 

szei alpaecából vannak.
Egy külön penge hozzá I frt.

Megrendelhető:
POLLAKSÁNDOR

^bizományosnál 2—26

BUDAPEST, V. kér. Kálmán-utcza 17.
Gyűjtőknek 5 drb után egy ingyen küldetik.

ré-

X

1000,000 kor.

Az összes 50,000 nyeremény 
JEGYZÉKE.

A legnagyobb nyeremény legszerencsé
sebb esetben

A nyeremények részlete* beosztása a 
kővetkező :

1 jutalom
Korona
600000

1 nyer, á 400000
1 n yy 200000
2 n w 100000
1 n yy 90000
1 n n 80000
1 n yy 70000
2 n r 60000
1 r» yy 40000
5 n n 30000
1 n yy 25000
7 r yy 20000
3 yy yy 15000

31 w T 10000
67 V 5000

3 yy — 3000
432 yy yy 2000
763 yy n 1000

1238 500
00 yy r 300

31700 yy yy 200
15650 a 170. 130. 100. 80.40
50 000 jut. összegben 13160000
melyek hat húzásban soraoltatnak ki.

■=>‘55?

------- LANDESMAN B. -------  

könyvnyomdájában 
(A „FELSŐ ZEMPLÉN" KIADÓHIVATALA) 

föntcza Nagy-Mihályon íőnteza 
felvétetnek mindennemű 

fin'onidai nmnkákt 
és pedig:

körlevelek, levélpapírok és borítékok 

czégnyomással, számlák, táblázatok. 
lakadalmi és báli meghívók, gyászla- 
pok, névjegyek, röpiratok, szaklapok, 
takarékpénztári nyomtatványok, leve
lező-lapok, árjegyzékek, szépirodalmi 
és tudományos müvek, egyházi, isko- 
lai és uradalmi nyomtatványok, fal- 

ragaszok, stb. stb.

ízléses és gyors kiállítás! 

■y Jutányos árak! "W
X idéki megrendelések gyorsan és pontosan 

teljesittetnvk.
Nagy raktár a legújabb divatu 

levélpapírokban 
simán és díszítéssel.

Irodai szerek nagy raktára.

Legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona.
A harmadik nagy magyar kir. osztálysorsjáték 

nemsokára ismét kezdődik és 

100,000 ,)MI 50,000 
sorsjegyre nyeremény

jut, vagyis az. oldalt levő nyeri inényjegyzék szerint SZ 
összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog.

A nyerési esélyek tehát, mint már általánosan 
ismeretes, óriásiak.

Összesen tizenhárom millió 160.000 koronát Bor
sóinak ki biztosan. A legnagyobb ny eremény legszeren 
csésebb esetben

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sors

jegyeket a tervszerű eredeti árban és pedig : 
egy egesz I-sö oszt, eredeti sorsjegyet 6.—frt
. fél . . « . 3. .
. negyed . » . . 1-50 .
„ nyolczae ... . —.75

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előlegei bekül- 
Mése ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek a 
hivatalos huzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig 
díjtalanul államik rendelkezésre. A húzások a magy. kir. 
kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek és 
azoknál mindenki inegjelenhetik.

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb azonban 

f. é. október hó 22-ig 
hozzánk beküldeni.

Török A. és Tsa 
a m. kir. szab, osztálysorsjáték föelárusitói 

BUDAPEST, V., Váczi körút 4 a.
Rendelölevél levágandó Török A. és Társa uralmak Budapest.
Kérek részemre .......... I. osztályú magy. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet

hivatalos tervezettel együtt küldeni.
. .. . r . > utánvételeiül kéremAz összeget frt ; ... . .I postautalvanynyal küldőt -—I A nem tetsző törlendő.KEIL-LAKK

(G-leisixr)
*va-*vam*w* legkitűnőbb mázoló szer puha padló számára,

1 nagy palaczk ára 1 forint 35 kr. — 1 kis palaczk ára 68 kr.

Viasz-kenőcs Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresztő szer í képkeretek stb. bearanyozására.

kemény padló számára. 1 köcsög ára 60 kr. 1 kis palaczk ára 20 kr. 6

Fehér „Glasur“-fénymáz
Legjobb szer mosdó asztalok, ajtók, abhkdeszkák stb. ujonnani befestéeére.

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

CS-X.’Ü’dZ: IvtCÖZB czégnél

Ara 4 frt.

„VIKTÓRIA" hímző gép
Kapható SPIRE IGNÁCZ varrógép-raktáraban NAGY-MIHÁLYON.
Nyomatott Lan dumán B. könyvnyomdájában.


