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A legtnagyarabb királyi herceg nincs 
többé! Ez a lesújtó, gyászos liir röppen az 
Adriától a Kárpátokig. A szivek összeszo- j 
rulnak a metsző fájdalomtól, a szemekből 
a részvét könnyűinek zuhogó áradata sza
kad, mert több volt O nekünk egy királyi 
hercegnél: húsúnkból való hús, vérünkből 
való vér. Amint a mormoló tenger habjai 
mellől, a virágoskertté varázsolt szirteken I 
nyugvó Giuseppe-villából a négy folyam 
hazájában elszélednek a halál gyászbaborult 
hírnökei, nem kell a gyászt hivatalosan meg
rendelni : önként fakad az a nemzet érzel
meinek, szeretettnek és meleg részvétének 
bő forrásából. Egy nemzet őrködött és vir- I 
rasztott hónapok óta betegágya mellett és I 
most, hogy a halál dühöngő orkánja letörte 
reményeink legszebb virágát: a fiumei villa 
templommá vált, hová az áhitat szárnyán I 
buzgó imádságunk száll, hogy a nemes lel
ket a legmagasabb trón zsámolyáig kísérje.

Most, hogy hazánk politikai egén vész
felhők tornyosulnak és Szent István trónja 
körül sötét árnyak settenkednek, melyek az 
ezer év viszontagságait átszenvedett korona 
fényét elhomályosítani törekszenek, a nem
zet baljóslatú fátumának kell tekintenünk, 
hogy a törekvéseinkért, eszméinkért s nem
zeti felbuzdulásunkért lángoló szív meg
szűnt dobogni. Mert barátja volt ő nem
zetünknek, nem a szó köznapi érteimében,

TARCZ A.
S a I v e s t r a.

— Boccaccio növeli íja. —

Volt a mi városunkban, miként az idősebb 
emberek beszélik, egy igen tekintélyes és gaz
dag kereskedő, akit Leonardo Sighierinek hit
tak, s akinek volt a feleségétől egy Girolamo 
nevű fia; ennek a születése után, rendben hagy
ván minden dolgait, elköltözött az élettől.

A gyámok az anyával egyetemben jól és 
hűségesen intézték a fiú dolgait. Ez a fiú sok
kal többet volt együtt a szomszédok gyerme
keivel, mini a környékbeli többi gyermekkel s 
igen összebarátkozott egy vele egyidős leánv- 
nyal, aki egy szabó mester gyermeke volt. Es 
ahogy megnőttek, az összeszokásból szerelem 
leli, még pedig olv nagy és szenvedélyes, hogy 
Girolamo nem érezte magát jól, csak hogyha 
látta azt a leányt: és bizonyos, hogy ez nem 
kevésbbé szerette őt is. A fin anyja, hogy ezt 
észrevette, sokszor korholta ezért és meg is 
büntette. Azután pedig, mikor Girolamo még 
sem birt lemondani a leánvról, elpanaszolta a 
dolgot a gyámoknak; s mivel azt hitte, hogy 
a fin nagy gazdagsága miatt — ahogy mondani 
s'zoklák — még a szilva is naranescsá válik a 
kezében, igy szólt hozzájuk :

— Ez a mi fiunk, aki még nincsen tizen
négy esztendős, olyan szerelmes a szomszéd
ságunkban lakó szabó leányába, akit Salvestrá- 
nak hívnak, hogy ha nem távolitjuk el köze
léből, egyszer majd csak, mikor senki sem 

hanem törekvéseink és ábrándjaink meg
testesülése. Szerető, önfeláldozó családja vi
gasztalhatatlan a mérhetetlen veszteség fe
lett, az alcsuthi udvarház gyászpompába öl
tözik; siratják a példás családfőt és minta
szerű földesurat. De ki Írhatja le a mi fáj
dalmunkat és gyászunkat, kik legtöbbet ve
szítettünk benne I ?

*

A véres francia forradalom és a nyo
mában támadt európai konflagráció engedé
kenyebbé tette a Habsburg-dinasztiát nem
zetünk követelései iránt, mert félő volt, hogy 
a monarchiát is elsepri a lázongó eszmék 
vihara. Maga az udvar javasolta tehát, hogy 
a nemzeti aspirációk kielégítéséül válassza
nak nádort. így került a most elhunyt Jó
zsef édes atyja, a nagy palatínus hazánkba. 
Hivatása teljesítésében oly nemzeti szellem 
vezérelte és társadalmi érintkezésében annyi 
szimpathi.it árult el nemzetünk iránt, hogy 
királyi bátyja gyanús szemmel nézte a nem
zeti eszmék szolgálatában álló, hazafias mű
ködését. Ú azonban tántorithatatlanul tört 
kitűzött célja felé: a nemzet jogos igényei
nek kielégítése árán a nemzet és az ural
kodóház között való jó viszonynak helyre
állítására. A történelem szemüvegén át kell 
vizsgálnunk buzgóságát hivatása teljesítésé
ben, hogy kellően méltányolhassuk érde
meit. A bécsi udvar azonban antagoniz- 
mussal és ellenszenvvel nézte az ő magyar
országi szereplését. Azért-e, mert a nem
zet bizalommal viseltetett iránta, vagy mert

gondoiná, elveszi leléségül, ami miatt nekem 
soha sem lenne többé jó kedvem ; vagv pedig 
ha megéri, hogy a leány máshoz megv férjhez, 
elemészti magát. Hogy tehát ennek elejét ve
gyük, azt gondolnám, nektek el kellene őt va
lahogy küldeni üzleti dolgaitokban, igy aztán, 
ha távol lévén a leánytól, nem fogja többé lát
hatni, ki fogja vetni a leikéből és összeháza
sítjuk valami előkelő leányzóval.

A gyámok azt mondták, hogy jól beszél 
és hogy ha lehet, meg is fogják ezt tenni. El
hivatták hát a fiút üzletükbe és egyikük nagy
szeretettel igv szólt hozzá:

— Fiacskám, te immár fölcseperedlél; na
gyon helyén való volna, ha most már magad 
kezdenél dolgaid után látni. Ezért hát mi na
gyon örülnénk, ha te kis időre elmennél Pá
risiin, ahol majd meglátod, hogyan forog va- 
gvonod nagy része a kereskedelemben, nem is 
beszélve arról, hogy ott sokkal jobb, úribb ne
velésű és derekabb ember lesz belőled, mint 
a milyenné itt válhatnál, mert majd láthatod 
azokat az urakat, bárókat és nemes embereket, 
akik ott annyian vannak; s ha eluntad erköl
cseiket, haza fogsz térhetni.

A fin nagy figyelemmel hallgatta szavukat, 
de aztán röviden azt felelte, hogy abból semmi 
sem lehet, mert ő azt hiszi, éppen olyan jól 
megmaradhat ő Firenzében, mint akárki más. 
Azok a jó emberek, hogy ezt hallották, még 
sok szivvel-szóval korholgatták, de más vá
laszt nem kaphatván tőle, elmondták az egész 
dolgot anyjának. Ez roppantul megharagudott, 
nem azon, hogy a gyermek nem akart elmenni 
Párisba, hanem hogy olyan nagyon szerelmes 

a dinasztia titkos törekvéseket gyanított 
benne lappangani: ki tudná megmondani. 
De tény az, hogy a nemzet határtalan sze
retettel és a lelkesedés mámorával ragasz
kodott hozzá. A Kossuth által felajánlott 
magyar koronát nem fogadta ugyan el, mert 
a harc keselyűit szerette volna elriasztani, 
de azzal, hogy a dinasztia egyik ágát ma
gyarrá tette, soha el nem múló, örök há
lánkat vívta ki.

A nagy palatínusnak volt méltó utóda 
az élők sorából most elköltözött legmagya
rabb királyi herceg. Nem csábította őt soha 
a császárváros fényűző pompája, nem süt
kérezett soha a trón fényének árnyékában, 
hanem boldog volt, ha alcsuthi magányá
ban polgári erényeknek hódolhatott és bo
tanikus passzióinak áldozhatott. Szinte tün
tetett magyarságával, mely nemcsak élet
módjában, hanem külsőségekben, a ruház
kodásban is megnyilvánult. De ennek alapja 
nem képmutatás volt, hanem őszinte lel
kének őszinte megnyilatkozása.

Törzsökös magyar vér csergedezett 
ereiben és ennek megfelelően nemcsak ő 
maga kölcsönzött ihletet nemzeti géniu
szunktól, hanem gyermekeibe is tősgyöke
res magyar érzést plántált. Ilyen uton-módon 
a dinasztia palatinus-ága nemzeti életünk 
díszévé és féltett kincsévé vált.

Tizenkét éves korában árvaságra jutott 
és nemsokára rá katonai pályára lépett. Az 
abszolutizmus vasfegyelmü epochájában szive 
háborgó indulatait lecsendesiti, dédelgetett

és igen durván támadt rá; de aztán nyájas 
szavakkal lecsendesilette és elkezdte gyengé
den biztatni meg kérni, hogy csak tegve meg 
azt, amit gyámjai kívánnak: és annyira vitte, 
hogy ő végre ráállott, hogy elmegy Párisba és 
ott is marad egy esztendeig, de nem tovább. 
S igy is történt.

Elment hát a fülig szerelmes Girolamo 
Párisba és folytonos halogatás között, — hogv 
majd a jövő héten, majd a jövő hónapban haza
jöhet — ott is tartották kél álló esztendeig. 
Végre aztán, mikor szerelmesebben, mint va
laha, visszatéri, azt találta, hogy az ő Salvest- 
rája akközben férjhez ment egy jóravaló fiatal
emberhez, aki sátorkészilő volt. De látva, hogy 
nem változtathat a dolgon, azon volt, hogv be
letörődjék. Kikémlelte, hol lakik az asszony és 
szerelmes ifjak szokásaként ott fel-alá kezdeti 
járni, mert azt hitte, hogv amaz sem feledke
zett meg ő róla. De hát a dolog másként for
dult, mert az asszony csak annyira sem emlé
kezett rá, mintha soha sem látta volna, vagy 
talán ha kissé emlékezett is rá, az ellenkezőjét 
mutatta. Ezt a fiatal ember nagyon kis idő alatt 
észrevette s igen nagy fájdalmat okozott neki. 
Mindazonáltal mindent, amit lehetett, megpró
bált, hogy ismét megszerettesse magát Salvest- 
rával, de látva, hogy minden iparkodása füstbe 
megy, eltökélte, hogy beszélni fog vele, ha az 
élete árán is. S megtudva valamelyik szom
szédjától, hogy s mint van rendezve az asszonv 
lakása, egyszer este, mikor Salvestra és férje 
elmentek mulatni a szomszédaikhoz, belopód
zott a házba s az asszony szobájában a sator- 
vásznak mögött, a melyek ott fel voltak füg
gesztve, elbújt: ott várt rá addig, mig amazok

Deák Jenő fogtechnikus készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Bégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak. 
Készítek porcellántöméseket, melyek úgy színben, mint erőtlen, teljesen a fogéhoz hasonlítanak.

~ M ü t e r e m : Nagymihály, Rákócsi-utcza. —
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magyar érzelmeit titkon rejtegeti és várja 
egv boldogabb kor, egy szebb jövő haj
nalhasadását. .Mikor aztán l erencz József 
Szent István koronájával ékesítette homlo
kát és szervezték a honvédséget, úgy a ko
rona fölkent viselője, mint maga a nemzet 
őt tartotta a leghivatottabbnak és a leg
méltóbbnak az újonnan szervezett honvéd 
hadsereg főnöki tisztére.

Ha nem lenne semmi egyéb érdeme, 
csak az, hogy nemzeti létünk külső meg
testesülését a mai színvonalra emelte, az is 
elegendő lenne ahhoz, hogy dicsőséggel 
vonuljon be történelmi csarnokunkba. De 
ó sokkal több a mi szemünkben e magas 
méltóság megszemélyesítőjénél: nemzetünk 
kincse, dísze és virága. Nincs annyi jajszó, 
annyi könnycsepp a hazában, hogy az ő • 
halálát méltóan megsirathassuk.

Amint majd a budavári Zsigmond-ká- 
polna kriptájába viszik a nagy halottat, jus
son eszünkbe, hogv nemzeti reményeink és 
büszkeségünk egyik letéteményese költözik 
a sírbolt néma csendjébe, ki magával viszi 
szivünket és szeretetünket.

Aczél Dezső.

Dr. Denikó Kálmán a kivándorlásról.
A nagymihályi választókerület képviselője a 

.Dörög Katholikus llirlap" legutóbbi számában nik
kel irt a kivándorlás korlátozásáról. Cikkének ki 
indulási pontját az az indítvány képezi, amelyet 
Sitnonyi Semadam Sándor uéppárti képviselő nyúj
tott be a képviselőházhoz. Dr. Demkó lelkesen iíd 
vözli ezt az indítványt, s felhívja a felvidék taní
tóit és papjait, hogy tapasztalataikat és vélemé
nyüket bocsássák az illetékes körök rendelkezésére, 
mert — úgymond: — .felvidéki, különösen orosz 
ajkú népünk érdekeinek gondozásánál rendkívüli 
fontosságúnak tartjuk azt, hogy minél többször és 
minél behatóbban foglalkozzunk gazdasági é» fal 
láserkölcsi érdekeinek az arra leginkább hivatott 
tényezők : a papság és tanítóság utján alapos meg 
ismertetésével." — Majd felhívja e vidék tanítói 
és papi karát, hogy mondja el véleményét a kö 
vetkező kérdésekről:

1. Auya és leány községeikből hányán ván 
doroltak ki az utolsó 5 év alatt ?

2. Az eddig kivándorlónak közül hányán tér 
tek vissza ?

3. Milyen a kivándorlásnak gazdasági hatása 
a községekre ? a) A kivándorlók kitől, milyen mó
don vagy minő kamatra szerzik meg a szükséges 
pénzt ? b' Az ingatlanoknak minő része ment és 

hazajöttek és lefeküdtek s hallotta, hogv a férj 
már elaludt. S ekkor oda lépett, ahova látta 
volt, hogy Salvestra lefeküdt és kezét a nő 
mellére nyugtatva, igv szólt halkan :

— Oh, édes lelkem, hát már alszol ?
Az asszony, aki még nem aludt, kiáltani 

akart, de az ifjú gyorsan szólt:
— Az Istenért, ne kiálts, hisz én vagyok 

a te (iirolnmod.
Az asszony ezt hallva, egész testében re

megve ezt mondta :
— Jaj, szent Isten, Girolamo menj haza; 

elmúlt már az az idő, amikor gyermekek vol
tunk és nem volt hiba közlünk az a szerel
meskedés. Most mái éli, amint látod, férjes asz- 
szonv vagyok s nem illik más férfira csak gon
dolnom is, mint az uramra. Azért kérlek, az 
Istenért, eredj már, mert a férjem meghallaná, 
ezentúl nem bírnék vele békességben és nyu
galomban élni, holott most szeret és jól s csen
desen töltöm vele életemet.

A hutai ember hallva ezeket a szavakat, 
erős fájdalmat érzett: eszébe juttatta ámultát 
és hogy az ő szerelmét mennyire nem csök
kentette a távolság, tömérdek könyörgéssel és 
igen nagy Ígéretekkel ostromolta, de mind hi
ába. Ezért aztán csuk a halált kívánva, végül 
arra kérte, hogy az ő nagy szerelme jutalmául 
tűrje legalább azt el, hogy egy kissé melléje 
fekíiessék, hogv némiképpen felmelegedjék, mert 
a hosszú várakozás közben egészen jég lett a 
teste, megígérte neki, hogy sem egy szol nem 
szól hozzá, sem hozzá nem ny úl és hogv mi
helyt kissé fölmelegedett, rögtön elmegv.

Salvestra kicsit megsajnálta es ezekkel a 

megy ál idegen kezekbe? c) A kivándorlónak mek 
kora Összegeket küldenek évenkint ilthon hagyott 
övéiknek? d) Van e a küldött pénznek láttatja a 
nép gazdasági jólétének fellendülésére? ej A ki 
vándorlás milyen hatással van a gazdasági viszo
nyokra? t> Milyen hatása van a családi, erkölcsi 
életre? g A visszatérteknek milyen hatásuk van 
gazdasági, erkölcsi, társadalmi szempontból ? stb.

Igen dicséretes dolognak tartjuk a .nemie
tünk gazdasági erejét veszélyesen fenyegető ki
vándorlás kérdésével való beható foglalkozást, de 
nem tartjuk helyesnek azt, hogy ennek a kérdés
nek fontossága kizárólag o vidék orosz ajkú la 
kosságára szorittassék. Elvégre a felvidék nyomo 
rái.an a többi lakosság is szomorúan osztozkodni 
kénytelen, s bizony a kivándorlók egy jelentékeny 
százaléka vidékünkön is a magyar ajkú és a zsidó 
lakosság soraiból kerül ki. A kivándorlás az egész 
országot s fökép az egész felvidéket fenyegető ve 
szély, — nem helyes tehát a veszélyt csak a la
kosság bizonyos nyelvű vagy felekezetű részénél 
figyelemre méltatni, s ezekkel szemben a lakosság 
más nyelvű vagy vallásit részét , idegenek'-nvk 
nevezni.

Bármily tisztelettel adózunk is a cikk be 
csületes intencióinak, rá kellett mutatnunk ezen 
egyoldalii felfogásra, a mint mindig igyekeztünk 
minden irányzatot elfojtani, amely a mi vidékün
kön különösen fontos magyar nemzeti egységet 
gyöngíteni alkalmas.

VEGYES HÍREK.
Krónika.

Sóhajom felszáll a magas égig : 
Kánikulában théraát hói lopok, 
S im a hogy járok az utcán végig 
Szemembe tűnnek — füstös oszlopok . . . 
Találgatásra nyitva a pálya, 
A fantáziám méltán csodálja : 
Alája támasztjuk őket talán 
,-t rozoga bazár — dillő falán ff . . .

Kedves ismerősim nekem nagyon, 
Űztem őket a — gúny igáján át 
S most bősz revanehe -ul ütik agyon 
Gunyolódásim — mérgezett nyilát . . . 
Ök zordonan emlékeznek rája 
S mintha égne a — villám szikrája 
Lelkűkben a harag lávája forr : 
Miért voltam oly — kétkedőn botor! ? . . .

Bocsássanak meg hát: szívből kérem, 
Erényük előtt meghajtom fejem, 
Csík büntetésül ne legyen bérem, 
Sugariktól, hogy — száműzik helyem . . . 
Csak egv esetben tegyék ezt velem : 
11a nem ért semmit krónikás cselein

kikötésekkel megengedte, amit az kívánt. A fia
tal ember hát melléje feküdt a nélkül, hogv 
hozzá nyúlna, s végiggondolva azt a rég tartó 
szerelmet, melvlyel e nő iránt viseltetett s hogy 
most mily kemény szivü iránta és hogy min
den reménye elveszett: elhatározta, hogv nem 
akar többé élni s visszafojtva lehelletét, anél
kül. hogv csak egy szót is szólna, ökölbe szo
rította kezét és ott Salvestra oldalán meghalt.

Kis idő múlva a fiatal asszony, csodál
kozva, hogy a fiú milyen nyugodtan marad és 
félve, hogy ura lel talál ébredni, rákezdte :

— Hé, Girolamo, miért nem megy el már?
Nem hallva választ, azt hitte, hogy a fin 

elaludt. Kinyújtotta hát kezét, hogv felköltse; 
de mikor hozzányúlt, érezte, hogy jéghideg, a 
min nagyon csodálkozott. Erősebben is meg
érintette, de érezte, hogv amaz mégsem moz
dul ; többször igy megtapogatván, rájött, hogv 
biz az meg van halva.

Ezen nagyon elszomorodott és jó ideig 
nem tudta, mitévő legyen. Végre azt határozta, 
hogy meg fogja tudni az urától, mit kéne tenni, 
<lc ug., mintha más emberről volna szó. l el- 
ébresztette tehát és azt, ami épen akkor vele 
történt meg, úgy beszélte el, mintha más em
ber volna és aztán megkérdezte, hogyha rajta 
esett volna meg ilyen dolog, mit tanácsolna? 
\ jó ember azt felelte, neki az a véleménve, 
hogy azt, aki ilyen módon elhalálozott, csen
desen vissza kell vinni lakására és ott kell 
hagyni, nem is neheztelve az asszonyra, aki 
szerinte nem követett cl semmi hibái.

Ekkor a fiatal asszony igy szólt .
— Hát akkor igy kell eljárnunk nekünk 

S villanyfény mellett kellene látnom 
Augias szemetjét — száz rakáson . . .

A. D.
— Vármegyei közgyűlés. Zemplénvár- 

megye törvényhatósági bizottsága junius hó 2<> án 
délelőtt 9 órakor a vármegyeháza nagytermében 
rendes közgyűlést tart. Nevezetesebb tárgyai : a 
nyugdíjazás folytán megüresedett árvaszéki ülnöki 
v.Jamint az ezen állás betöltése folytán üresedésbe 
jövő többi tiszti állásoknak választás utjáni betöl
tése. Kereskedelemügyi miniszteri leirat a Bánóé 
ungvári vasul ügyében. A községek költségirány
zatai és zárszámadásainak tárgyalása.

— A koronásán évfordulója. Városunk 
b.-m ez évben is megünnepelték a koronázás év
fordulóját, a középületeken a trikolor lengett és a 
templomokban hálaadó isteni tisztelet volt, melyen 
a hatóságok s közintézetek képviselői megjelelitek.

— A töketerebesl képviselőválasztás 
kedden folyt le, amely alkalommal gr. Dessewffy 
Emil diszidens programmal egyhangúlag a kerület 
országgyűlési képviselőjévé választatott meg.

— Érdekes párbaj Nagymihályon. E 
cim alatt a ,Zemplén” junius 8 iki számában a 
következő hirt olvassuk : Tüdős Gyula és Sztankó 
Kálmán f. hó fián Nagymihályon — mint tudósi 
tónk Írja — kardpárbajt vívtak, melyen a felek 
egyike sem sérült meg. A párbaj oka összeszólal 
kozás. Érdekessé teszi a párbajt, hogy az egyik 
fél, Tüdős, foglalkozásra nézve cipész, Sztankó pe
dig ipartestületi titkár. — Nincs tudomásunk a 
szenzációs eseményről, s azt hisszük, újhelyi lap 
társunkat tudósitója alaposan felültette.

— A villamos világítás ügyében az elő
munkálatok folyamatban vannak és a város által 
kiküldött bizottság e napokban állapította meg az 
ivlátnpák helyét. Konstatáljuk, miszerint eddigelé 
ezernél több izzólámpára történt magánosok ré
széről előjegyzés. A közönség köréből figyelmessé 
tették lapunkat azon körülményre, hogy az iv 
lámpák elhelyezési helye nem lett célszerűen meg
állapítva. Az Andrássy-, Kórház- és Petőfi utca 
torkolatánál szükség lenne egy ivlámpára, miután 
a közönség a város e részét látogatja leginkább, 
ott van ugyanis a posta, kórház, közelben a fő 
szolgabirói hivatal és közjegyzői iroda. Elismerjük, 
miszerint a jelzett helyen csakugyan szükség lenne 
nagyobb világításra és miután az ivlámpák amugy 
is szaporítva lesznek idővel, a város bizonyára 
gondoskodni fog, hogy panaszra senkinek oka ne 
legyen.

— Anyakönyvi statisztika. A nagymi 
liályi anyakönyvi hivatalban a f. é. január hó el 
sejétöl 82 halálozási és 92 születési eset lett be 
jelentvo. A házasságkötések száma 21 volt. Meg 
kell említenünk, miszerint az elhalálozások közül 
25 a kórházra esik s ezek tulajdonképen idegenek.

is. S megfogta kezét, hozzátette a halott ifjú
hoz. Amaz megdöbbenve szökött fel és gyer- 

1 tvát gyújtva, anélkül, hogy feleségével egyebet 
is beszélt volna, a holttestei felöltöztette ru
háiba és haladék nélkül, segítve az ártatlan 
asszonytól, vállára kapta, elvitte lakása ajta
jáig, letelte a földre és ott is hagyta.

Mikor aztán nappalodon, és az emberek 
meglátták az ifjút holtan saját lakása elölt, nagy 
lármát csaptak, főként az édes anyja; néze
gették, vizsgálgatták, de mert nem találtak tes
tén sem sebet, sem ülés nyomát, az orvosok 
nngyobbára azt hitték, hogy fájdalmában halt 
meg ekképpen. A holttestet elvitték hát egy 
templomba és ide jött a bánatos anya is nő
rokonaival, szomszédasszonyaival s ott a tetem 
fölött szokás szerint keservesen elkezdtek sírni 
és jajgatni.

Mialatt a roppant gyászszal ugv elsiratták 
a halottat az a jóravaló ember, akinek házá
ban meghalt, igy szólt Salvestrához:

— Igyan tégy valami köpenyt a fejedre 
s menj el abba a templomba, a hova Girola- 
mot elvitték, vegyülj a többi asszonyok közzé 
és hallgasd meg, mit beszélnek a drJkigról, én 
ugyanígy fogok tenni a férfiak csoportjában, 
hogy ekképpen megértsük, nem mondanak-e 
valamit ellenünk is?

A fiatal asszonynak, akiben későn ébredt 
fid a szánalom, tetszett ez a terv s mert maga 
is vágyakozott arra, hogy lássa azt, akit inig 
élt, még egy csókkal sem akart megörvendez
tetni, odament. Csodálatos, milyen nehéz ki
fürkészni a szerelem erejét! Azt a szivet, me
lyet Girolamo vidám sorsa nem birt megnyitni,



— 7>r. Demkő Kálmán országgyűlési 
képviselő a következő sorok közlésére kért fel: 

Tekintetes Szerkesztő úr!
A nemzeti casinoban és más körökben is forog 

az a hir, hogy én a nagymihályi választókerület 
képviselőségéről le akarok mondani. A leghatáro 
zotlabban kijelenteni, hogy a kerületnek nagybecsű 
bizalmával visszaélni nem akarok és igy marnia 
tumomról lemondani egyáltalában nincs számbkom. 
A nem tudom honnan eredt hir tehát teljesen alap 
tálán.

Budapest, 1905. junius 15.
Kitűnő tisztelettel

Dsmkó Kálmán orsz. képviselő.
— A nagymihályi önkéntes tűzoltó- 

egyesület f. évi julius hó 2 án délután 3 órakor 
a „ Vörösház- erdőben és este 8 órakor a Barnai 
szállóban nyári táncmulatságot rendez, melyre a 
n. é. közönséget ezúton is tisztelettel meghívja a 
parancsnokság. Belépti dij : személy jegy 80 fillér, 
családjegy 2 korona. Fel ül fizetések köszönettel fo
gadtatnak és hirlapilag nyugiáztatnak. A tiszta jö
vedelem az újonnan beszerzett szerek költségeinek 
fedezésére fog fordiltatni.

— Építkezés. Fejér Elemér szolgabiró az 
Andrássy Dénes utcában ogy uj házat épít a Ilon 
csinszky-ié\e telken.

A Petőfi utcában Chira László és Szoboezky 
József járási csendőrőrmester építettek uj házakat. 
Eddigeié az Andrássy Dénes és Petőfi utcában e 
nyáron 12 uj ház épült, illetve épülőfélben van s 
a nyár folyamán húszra fog rúgni az uj épületek 
száma e két utcában.

— Kigyó egy ember gyomrában. Sze
med i János kisrákóci napszámos elfáradt a mezei 
munkában s ledőlt egy kicsit pihenni. Dolgos ein 
bérnek hamar leragad a szeme, Szemedi János is 
hamar elaludt. A*vása közben egy kigyó belopó 
zott a száján és bemászott a gyomrába. A szeren 
esetlenül járt embert beszállították a nagyszöllősi 
kórházba, hol a kígyót kivették a gyomrából. Az 
ember még betegen fekszik.

— Értesítés. A helybeli ev. ref. fiók egyház 
tagjait tisztelettel van szerencséin értesíteni arról, 
hogy f. hó 18-án, azaz a reánk következő vasár 
nap ev. ref. istentisztelet lesz, melyen Úrvacsora 
osztás is leend. Klain Sándor.

— Motor járat. Sztropkón — mivel a vas 
ut minden irányban legalább 50 kilométer távol
ságra fekszik — alkalmi egyesület alakult, mely 
motorjáratot rendez be. A motor 12 személyre be 
rendezett és Sztropkó, Eperjes, Szvidnik, (lírait, 
Kerekrét és Homonna között közlekedik. Bővebb 
menetrendet most ad ki a társaság.

— Megszűnt lap. A. „Sárospataki Lapok- 
cimü hetilap kiadója, a Sárospataki irodalmi kör 
értesíti olvasóközönségét, hogy a lapot megszüntette, 

az ő balsorsa ime megnyitotta és régi lángját 
felélesztő; s amint Salvestra megpillantotta a 
halott arcát, az hirtelen annyi részvéttel töl
tötte el, hogy köpenyébe rejtőzve, előfurakodva 
az asszonyok közt, nem volt addig nyugta, mig 
oda nem ért a tetemhez. Ott aztán nagyot si- 
koltva, arccal a halott ifjúra vetette magát, de 
azt nem áztatta sok könnyel, mert mielőtt csak 
hozzá is ért volna, a fájdalom, valamint kiol
totta az ifjúnak életét, azonképen kioltotta az 
övét is. Az asszonyok, bár rá nem ismertek, 
vigasztalták és azt mondták neki, hogy keljen 
fel; s mikor mégsem kelt fel, fel akarták ők 
magtik emelni és ekkor látták, hogy a szegény 
nem más, mint Salvestra és hogy már meg is 
van halva. Amin aztán mind az asszonyok, kik 
ott voltak, kettős sírásra fakadlak

A templomon kívül is elterjedt az újság 
a férfiak közt és eljutott az ura fülébe is, aki 
olt állott a többiek sorában és nem hallgatva 
sem vigasztalásra, sem csittitgatásra, szintén 
hosszú sírásban tört ki Aztán sokaknak ázott 
levők közül elmondva, mi történt az éjjel a 
fiatal ember és az ő felesége közt, mindenek 
előtt nyilvánvaló lett mindkeltejök halálának 
oka, amin aztán mindenki bánkódott. Fogták 
hát a halott fiatal asszonyt és felékesitve úgy, 
amint a halottakat szokás, ugyanarra az ágyra 
fektették, melyen a fiatal ember nyugodott és 
mikor ott sokáig megsiratlák volt, mindkettői 
ugyaiiegv sillerembe temették . s igy őket, ki
ket életükben a szerelem nem birl összekötni, 
a halál elválaszthatatlan együttlétre kapcsolta 
össze. x.

— Vj pénzintézet. ' A .Kárpát F< l»<»ina 
gyarországi Bank Rcszvéuy társaság** alapítói e hó 
12 re hívták egybe a részvényeseket, hogy az in
tézet megalakulása tárgyában határozzanak. Meg 
jelent 4<M ► részvény képviseletében 35 részvényes 
es elhatározták, hogy az intézetet megalakítják, 
azonban .Szobránczi tak-arékpénztár rész vény tár 
snságu c<‘g alatt. Az alapszabályok vita nélkül el 
fogadtattak es határozatba ment, miszerint a rész 
vénytőke még bo nem fizetett ;K) százalékát a rész 
venyesek imgy részletben fogják mugfizetnt és pe 
dig 1905. junius 25 ig 30 százalékot, auguszt. 1 ig 
20 százalékot, október 15 ig 20 százalékot és vé 
giil december 1 ig 20 százalékot. Igazgatósági el
nökké Dr. Szentgycirgyi Adolf ügyvéd, igazgató 
sági tagokká Dr. Ország Jakab. Dr 1 ireusz Jenő, 
Orosz Ignácz, Herskovics Henrik, Griinwald Adolf, 
Ferencsik Ödön, Schreiber Jónás és .\Lindl Henrik, 
felügyelöbizottsági tagokká Szilágyi Sándor, Iiráim 
Mór, lüchltr Károly es Horváth Ignácz választat 
tak meg. Az uj takarékpénztár julius hó 1 én kezdi 
meg működését.

— Szünidei német nyelei tan folyamot 
tart nemet képesítéssel bíró egyes < s csoportos ta 
nitásban tetszés szerint nyelvtani, társalgási, leve 
lezési, vagy valamennyit felölelő irányban fiuknak 
és lányoknak külön külön csoportban f. hó 20 tói 
kezdődöleg. Ugyanaz tanít felelősség mellett latin 
nyelvel mind a 8 gymnasiumi osztály anyagából. 
Cim a kiadóban.

— A ói kézimunka tanítást válla! a szüli 
időre julius hó 1 töl kezdődöleg a női kézimunkák 
összes ágaiban kisebbeknek és nagyobbaknak kű 
lön csoportban helybeli tanítónő. Jelentkezés még 
e hó folyamán szükséges a csoportok célszerű be
osztása miatt. Cim e lap kiadóhivatalában.

— Ot lap havi egy koronáért. Szén 
zációs újítást léptetett életbe a „Kurucz Újság** 
cimü fővárosi napilap. A Kurucz Újság, mely a 
legradikálisabb nemzeti politikát követi és amely 
nek vezércikkeit a függetlenségi és 48 as pán ki 
lünőségei Írják, junius hó 1 tol naponkint 8 — 12 
oldal terjedelemben jelenik meg S.eredői Leó fő 
szerkesztő vezetése alatt. A Kurucz Újság előfize
tési ára mindössze havi egy korona. Minik u elő 
fizető rendkívüli kedvezményekben részesül, ami 
nőket még napilap nem nyújtott. Az állandóan két 
érdekfeszitö regényt közlő, kitünően szerkesztett 
Kurucz Újságon kívül megkapják az előfizetők 
minden hét vasárnapján a „Gyermekvilágu cimü, 
tartalmas és gazdagon illusztrált folyóiratot; min 
den ho 1 én és 1.) én a „Mezőgazda“ cimü szak 
lapot; minden hó 10 én a .Budapesti Divat" cimü 
magas színvonalú divatlapot és minden hó 20 án 
a „Sorsolási Értesítő" t, mely sorsjegyek és érték 
papírok tulajdonaira nézve lesz megbecsülhetetlen 
tanácsadó. E külön mellékletekkel együtt a Kurucz 
Újság előfizetési ára egy hóra egy korona, mely 
összeg legcélszerűbben postautalványnyal küldhető 
be a kiadóhivatalhoz, Budapest, VI. O-utca 12.

— Az egészség előmozdítása a Káthrei- 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag kofein) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a sziv működésére, mely súlyos követ
kezményekkel járhat. A Kathreiner föle Km-ipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
söl teljesen megszünteti <■ káros hatást, d< jóltevő 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér 
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind 
azok, akik a Kalhreinor féli Kneipp maláta kávét 
ogysz» r megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyit rendkívüli kellemessége mel 
lett. Mannp már alig van gondosan vezetett s ren
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiány vznának Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner fél« Kneipp 
maláta kávét Ezért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden csillogás nyitva mérlegelt pör 
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
.Kathreiner" névvel e’látott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Mint minden érben, úgy az idén is 
uagyértékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni 
előfizetőit a 1‘ síi Napló Ez a kitünően szerkesz
tett, élénk és tartalmas lap minden egyes alkalom 
mai bámulatot és elragadtatást kelt- tt ajándék al 
buinaival előfizetői körében s rz<-k évről évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
val--ban úgy a tartalom becsén-, mint a kiállitás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 

Az idén a Pesti Napló .Modern Magyar Festő* 
művészt k* cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly 
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
illeg az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
toujii in- gkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévot befizetett és egy 
további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat- 
vány.s/ámol szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

EeieloN Bsarkttsstó : Dr. Káll&i JÓZBef.
F -munkatárs Aczél DeZSÖ.

ISZÁKOSSÁG NINCS TÖBBÉ!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporbol. Kave, thea, etel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A <’OZAP(>H többet ér, mint 
a világ minden szóbeszéde a tar 
tózkodásról, mert csodahatása el 
lenszenvcssé teszi az iszákosnak 
a sz- szes italt. A C<)ZA oly csen 
desen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gycrm< k 
egyaránt, az ivónak tudta néd 
adhatja és az illető mégcsak ne ■ t 
is s'-jti, mi okozta javulását.

C<>ZA a családok ezreit böki- 
t< tte ki ismét, sok sok ezer férfit 
a szégyen és becstelenségtől meg 
mentett, kik később józan polgá
rok és ügyes üzletemberek lettek.

Az intézet, mely a COZAPuR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal lelt könyvet dij és költség 
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhet- 
s. n bizlo> hálásáról. Kezeskedünk, hogy az egész 
ségre teljesen ártalmatlan.
Ingyen próba 497. sz.

Vágja ki őzen -zelvényt 
küldje még ma az inté

zetnek. Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
luüntesitondok .

COZAINSTITUTE
(Dept. 197.)

62. Chancery Lane, 
London. Anglia.

2s2.
r.ui.v Árverési hirdetmény.

Alulirt bii -.-ági végrehajtó 1K81. évi LX. t.-ez. 102. 
§-a értelmében ezennel k->zhirré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. jársi ir »agnak l’.‘o|. évi Sp. 3űl|2. az. végzése következ
tében I)r. Kellner Mihály ügyvéd által képviselt Lax Dárius 
javára Marmorstein Jenó ellen 160 K és jár. erejéig 1904. 

■ vi augusztus hó 11 i'n foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 632 koronára becsült következő ingóságok 
u. m. Im-zernamag, lóheremag, fűmag stb. nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 1904. 
< vi V. 228/8. sz. végzése folytán 160 kor. fül. tókeköve, 
teles, ennek 1 >'il. julius 2-tól jár-« 6-’/e kamatai */»•/• váltó- 
dij s eddig összesen 65 kor. 60 fillérben biróilag már meg- 
állapított költségek erejéi-r Nagymihályon alperes Marinor- 
stein Jen - lal. isán leendő megtartására 1905. junius hó 
16-án d. e 9 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a veuni 
szándékozok ezennel oly megj egyj egy zéssel hivatnak meg- 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. §.ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
igérdnek, szükség esetén bec-áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és felíiltöglalt itták s azokra kielégítési jogot nyertek v-dna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, 1905. junius hó 5. napján.

l’elten Jőxnef, 
kir. hir. végrehajtó.

Kathreiner-féle

Minden háziasszony 
büszkesége ajó kávé.

Csnk az eredeti csomagokat kér
jük a KATHREINEH névvel

Kneipp-maláta kávénak 
egyetlen háztartásban nem 
volna szabad többé hiányoz
nia a kávéital készitóeónól.
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Jtorunk legnagyobb találmánya I Jehér 

izzófényt előidéző

EXCELSIOR_  •
Iigyobb világosság és petróleum megtakarítás!! f

Használati utasítás.
Ha a lámpát megtisztítottuk, dobjunk két 
darabot a lámpa petróleumtartójába (na
gyobb lámpáknál 3 darabot), bol az Ex- 
celsior felolvad, — a felolvadt anyagot a 
lámpabél magába szívja és 10—12 óra 
múlva a lámpa még egyszer olv világos, 
légszesz-izzófényhez hasonló lánggal ég.

ii

: : 30 - 50 százalék petróleum megtakarítás :
A fehér izzófényt előállító Excelsiornál a 
robbanás teljesen ki van zárva. — Ezen 
kétszeresnél is nagyobb fényerő addig tart, 
mint a használt lámpából, amit 3 hónapra 

számíthatunk.
Jlra darabonként 20 fillér

Kapható:

G0LDSTEIN ADOLF üzletében •
*•*: NAGYMIHÁLYON J***
• •••••••••••••••••••••••••••••• ®

I
I
l

10 kr.

Van szerencséin a n. é. közönség b. tudomá 
sára hozni, hogy helyben 10 év óta fennálló 

fényképészeti • •• 
• ••• műtermemet 
Kossuth Lajos-utcába, a Takarékpénztár | 
épületébe helyezte iu át és azt a mai kor lég 
messzebbmenő igényeinek megfelelőm rendeztem 
be. — Műtermem részére sikerült egy elsőrangú 
tapasztalt munkaerőt megnyernem, melynek alkal 
mazása által jutottam azon kellemes helyzetbe, 
hogy az esetleges megrendeléseket a legpontosab 
bán. művészies kivitelben és legjutányosabban esz 
közölhetem.

Készítek fényes és matt képeket a legki 
sebb nagyságtól életnagyságig és kívánatra eredeti 
színekben : tájkép, alkalmi- ős társas-fel
vételek. semi-email képek ékszerekbe, fény
képek üveg és porcellánra. diapositivek 
a legjutányosabban. Kívánatra árfelemelés nélkül 
házhoz is megyek.

Midőn azon reménynek adok kifejezést, hogy 
a n. é. közönség b. bizalmával meg íog tisztelni, 
vagyok kiváló tisztelettel

íRosenberg Jíerman
fényképész.

Ungmegyében.
Glaubersos. hideg, kénes. kos vli Gyomor- es majbetegek 

— magyar Karlsbadja ------=

Fiirdöidény: május 15-töl szeptember 15-ig. 
Elöidény: május 15-tÖI junius hó 15-ig Utóidény: 
augusztus 16-tol szeptember 15-ig.

30% árengedmény a lakásoknál.
Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, 

mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor
éi bélbajoknál s nlliaspangásoknál, makacs szék
rekedéseknél enyhén, oldólag hat, májbajoknál, epe
homok és epekövekre oldólag hat. Vértódnlásoknál, 
szédülések, hüdések, gutaíltési rohamoknál vérle- 
vonólag, fölszivólag hal, csuzos s köszvényes bán 
talmaknál e kór okozta erjési termékekre, elrakó 
dósokra az ízületekben, azok oldására és kiküszö
bölésére hat. Kövérség, szivelhájasodás ellen, ezu- 
korbetegségeknél, vesebajosoknál ugv a cukor, mint 
a fehérje kiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő, különféle izzadmányokat, daga
natokat, Ízület- és csonlbántalmakat kedvezően osz
latja. Görvélykóros daganatok, fekélyek ellen, méh 
és méh közötti izzadntányok, hashártya izzadmá 
nyok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb ma
kacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos gyorsan 
hat. — Vasúti állomás az Alföld és Pest felöl |ii 
vöknek Ungvár, a felvidék és illetve Kassa felöl 
jövőknek Nagymihaly. honnan kényelmes bérkocsi
kon 1 és fél óra alatt elérhető.

A víz otthon is sikerrel használható. Ara, egy 
nagy láda 40 üveggel 14 korona, egy kis láda 20 
üveggel 8 korona. A viz a vasúton szállítási ked
vezményben részesül. — Megrendelések és tudako
zódások': Szobrancz gyógyfürdő igazgatósagának, 
Szobráncz gyógyfürdő eimzendök. Posta s távirda- 
állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa dr. Russay 
Gábor Lajos. fürdöigazgatóság.

•••••••••••••••• 
•••••••••• A REKLÁM •••••••••>
• •••••••••••••••• j
• Állandó, észszerű és ügyes reklámozás $
• minden gyári, kereskedelmi, ipari válla- •
• latnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető $
• eleme. — 11 o g y a n, It o 1 és m i k o r Ilit - •
• detliető a legsikeresebben, legjobban és •
• legolcsóbban, megtudható az •

í ^Általános 3udósitó j
• hirdetési osztályánál •

tulajdonos LEOPOLD GYULA szerkesztő •
BUDAPEST. VII. kér. Erzsébnt-körut 54. sz. *

• 
ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki- • 
ismeretességgel, pontossággal és olcsón • 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat • 
az összes budapesti, vidéki és külföldi la- • 
pókban és naptárakban. J

Költsegvetesek és tervezetek ingyen I •

A »Pesti Naplón 
uj karácsonyi ajándéka.

3 Modern Magyar —
Íj — — Festőművészek
3, a cziiue az uj kiadványunknak, melyet ;

190.5. évi karácsonyi ajándékul szántunk ; 
4’ t. előfizetőinknek. Ez uj ajándékmüvünk - 
4> noha folytatása és kiegészítő része lesz a ;

Magyar Festőművészet Albumá-nak. még- ; 
is mint teljesen önálló mii gyönyörű fog- 

3 lalatja lesz a modern magyar festőművészet J 
remekeinek. — Eddigi karácsonyi ajándé ; 
kaink is a magyar irodalmat és magyar !4> művészetet szolgálták, nagyszabású s nagy ; 
értékű diszmüvek százezernyi példányaival ; 
terjesztve el a magyar költészet és festő- <

3 művészet nagyjainak alkotásait. A remek ’ 
V müvpk e díszes sorozatát folytatja most a < 
4» „Pesti Napló“ uj és minden eddigi aján < 

dékát túlszárnyaló diszmiivel : a Modern ;
Magyar Festöművószek-kel.

Ötven nagyszabású festményt szemeltünk ■ 3 ki a modern magyar festők alkotásaiból, 
3 nagyrészt mesteri kivitelű mülapokon és ; 
^gyönyörű, több színnyomású képekben.; 
3 Ezenkívül be fogjuk mutatni e miiben ; 
r? jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát.

Ezt az uj, páratlan diszii ajándékot meg < 
4> kapja karácsonyra állandó előfizetőinkön í 
4> kívül minden uj előfizető is, aki mostantól ;

kezdve egy évre megszakítás nélkül a 
3 Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél- és ; 3 negyedévenkint, sőt havonta is eszközölhető. ; 
3 Előfizetési ár: egy évre 28 kor. félévre 14 ;

kor. negyedévre 7 kor. egy hóra 2 kor. ■ 
4> 40 f. Mutatványszámot szívesen küldünk. ‘
3 Tiszteletit 1 : a Pesti Napló kiadóhivatala.

alacsonyra állandó elonzetöinkmi 
ndeti uj előfizető is, aki mostantól 
egy évre megszakítás nélkül a 
plóra előfizet. Az előfizetés fél- és

J^érj en 

egészen ingyen 
zomanezozott edeny kepes árjegyzéket.

Próbarendelmény : 6 fazék és 6 lábas külön
féle nagyságban, összesen 12 drb 1 frt 75 kr.; 
6 egész nagy főzőfazék és 6 egész nagy főző
lábos, összesen 12 drb 3 fit 50 krajcár és egy 
teljes zománcozott mosdókészlet, mely áll. la
vór, vizesveder, mosdókanna, éjjeli, szappantartó 
és fogkefetartó, összesen 6 darab 2 frt 50 kr. 
csak én szállíthatok; ingyen csomagolás után

vétel mellett.
KOHN gyári raktar. Budapest, Csengery-utca 51. 
Sürgönyeim: Kőim, edénygyári raktár, Budapest. 
••••••••••••••••••

CLAYTON & SHUTTLEWORTH 
Buti í a | VáoF.i'lcörút OSI,

Által a legjutAnyosabb Arak mellett aJAnttatnak:

Locomcbil és gözcséplögépek, 
k szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 
B tisztító-rosták, konkolyozók, kaszalő és aratógépek, J 

szénagyüjtók, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr A
HL kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
aczél-ekék, 2 és 3 vasú ekék és minden 

egyéb gazdasági gépek.

-■ A jelenkor legjobb tetőfedési anyaga ■■■

ETERNIT PALA
Vezérképviselő :

BRÜGLER LAJOS NAGYMIHALY.

-XX' _______________________ ÍM

Schicht-szappan f
VÉDJEGYEK: * jg

SzarvasH1 vagy

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Kulcs4

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a •SCHIC.HT« névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

Nyom. Laudesmau B. könyvnyomdájuk:


