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ELŐFIZETÉSI Á R :
H elyben  házhoz hordva és v idékre 

postai m egküldésse l :

Egész évre . 4  frt —  kr.
F é lé v re ............................... 2 frt —  kr.
N egyedévre . . I frt —  kr.

E gyes szám ára  IO  kr.

H irdetéseket ju tányosán  számítunk.

H ivata los h irdetm ények 100 szóig 
l írtért közöltetnek.

i'^TSSftstttri bélyegdij m inden  h ird e 
tésért 30 kr.

SATORALJA
Zempléiivármt'iiyt' közérdekeit képviselő hetilap.

Megjelenik minden szombaton.
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SZERKESZTŐSÉG
ÉS

KIADÓHIVATAL
hova a lap  szellemi részét illető 
közlemények , az előfizetési pénzek, 
hirdetési kéziratok s d ijak  és a lap 
szétküldésére vonatkozó felszólalá

sok intézendök : 
t)áro«|iUtk. K oT áofitta  17b. 11.

K éziratokat nem  adunk vissza.

B érm entetien leveleket nem fo
gadunk  el.

N yilttér m inden  sora 20 kr.

F ele lős sz e rk e sz tő  és k iad ó -tu la jd o n o s : S t e i n í t i l d  J e n ő .

Árvizi tapasztalatok.

Szerencsénkre ismét elmúlt az árvi
zek ideje s a tavasz megérkezett; és 
a vizek ismét rendes medreikben, irá
nyaikban folynak. Igen, szerencsénkre, 
mert bizony kicsiny volt a Inja, hogy 
bajba nem jutottunk s a hazamentő víz
szabályozás tönkre nem tett.

A veszély elmúlt s ezzel elérkezett 
azaz idő, a midőn nyugodtan gondolkoz
hatunk afelől, hogy mit lehetne hát tenni 
akkorra, mikor ismét jégtáblák fognak 
úszkálni a Bodrogon s mikor ismét meg
alakul a veszély elmúltával az 
árvizi vészbizottság.

Mert szomorú, de legalább itt a 
mi vidékünkön — úgy van, hogy nem 
törődnek az emberek még illetékesek  
sem a bajjal, mikor még nincs jelen  
s viszont eszeveszetten kapkodnak, mikor 
nyakunkon a veszedelem Hát ez már 
így van, s ebbe nagyon nehezünkre esik 
bele törődni, kivált ha azon aggodalom is 
háborgat, hogy az árvíz egyszer csak 
elönti majd vetéseinket, földjeinket s 
egy vagy két esztendőre földönfutókká 
teazen benünket. Pedig az idén is igen 
közel jártunk hozzá. Az úgynevezett töl
tés az egész Bodrog mentén több helyütt 
igen megadta magát Oldalából egész 
darabokat kimosott a tenger módjára 
csapkodó óriási víztömeg s bizony ke
vés nap kellett volna, hogy a töltést 
ketté szakítsa. Mi volt az oka ennek? 
Az, hogy a töltés mellett az ártér sima

Kgy utitárs.
—  A - S á t o r a l j a '  eredeti tárczája.

Midőn egy év tavaszán huszonnyolca napi kato- 
násdira lettem behíva az omnipoteus k. nud k. 
regiments kommandótól, nem épen érdektelen ka
land tette elviselhetőbbé a különben máskor eléggé 
unalmas és nem professionatus utazó létemre szinte 
terhes utazásomat.

Kiindulási állomásomtól számítva a negyedik ál
lomáson vonatunk huzamosabb ideig tartózkodván, 
bevárá egy más irányból jövő utasok megérkezését, 
hogy kiket czéljuk hason irányba visz. vonatunk
kal tovább mehessenek.

A férliak kimaradhatlan szokását követve, hogy 
én se legyek jobb a deakné vásznánál és mivel 
ezen szabálylyá vált szokás úgy is elég erős annyira, 
hogy kivétel által erősebbé tenni teljesen fölösle
ges, én is kiszáltain kupémból egy pohár jó hűtött 
sör kedvéért. A mit elhagyni különben sem nagy 
megerőltetésembe és lelkifurdalásomba került annál- 
inkább, mert a nőnem viruló tavaszának egy sze
rény képviselőjét sem lehetett a jók őszi rózsa és

terület s a viz szabadon, teljes erejében 
csapkodhat rajta végig s rohanhat a töl
tésnek. Ilyen erőnek tán csak a gránit
fal tudna ellenállani, de nem az agyag, 
mely a viz hatása "olytán felpuhul s az
tán az első rohanó hullám tovaragadja. 
Meg kell a víz erejét osztani, gondos
kodni kell alkalmas eszközökről, melyek 
a viz rohanását meggátolják s a nagy 
erőt részekre szakítják, hogy igy keve
sebb ütést gyakorolhasson a töltés olda
lára s ne moshassa el azt.

A töltés két oldalán 5 méternyire csi
golya-füzet, égerfát, tamariskus-fát, bok
rokat kellene ültetni továbbá fehér nyár
fát s ezeket metszés által sűrű bokrokká 
növelni. így aztán a rohanó hullám egy 
természetes falba ü! koznék, mert arról 
ily óriási területen szó sem lehet, hogy 
egymás mellé vert czölöpökkel védel
mezhessük a töltés De másrészt azt 
sem mondhatjuk, hogy a töltés mostani 
állapotában helyesen van kezelve, mert 
azt az idei töltésmosások már megmu
tatták. De visszatérve az általunk az 
imént ajánlott árvédelmi módra nem 
szabad fákká nevelni az égert és ezüst 
nyárt, mint ez utóbbival most történik, 
mert az árt csak a bokor fogja meg s 
osztja szét s ez is csak akkor, lia jó 
sürüen van egymás mellé ültetve.

,vz árliordta törmelék, sár, korhad vány 
aztán leülepednék a bokrok közé s egy 
uj természetes töltés képződnék át meg 
átfonva a bokroK gyökereitől, honnan a 
megtörő víz nem tudná kimosni a földet. 
Rz volna a legolcsóbb és legtermészete-

szarkaláb díszes csoportjában a legnagyobb jóaka
rattal is találni, mely kupémüan ékeskedett. 
Ha csak a legrégibb mode szerint alakított fejkö
tök kimagasló csúcsain Jiszlő apró, rikitó sziufi 
virágokat nem tekintem auuak; mik az ellentetet 
még jobban kiéiesitették közöttük és az elvirult 
arczu viselőjük között és lia csak nem akartam, 
hogy a hervadás feletti bánatos érzés erőt vegyeu 
rajtam.

Köpenyemet vállauira votein,, katonásan búcsút 
vettem jó utitársaimtól azzal az erősen eltökélt 
szándékkal, hogy ha valami privát p 9 ch nem ül
döz, többé aligha látjuk egymást

A következő percben már az étterembeu elmél
kedtem egy pohár habzó sör M iellett a szépség 
múlandósága • s a világ hívsásra a le tt; a melyből 
csak a vonatérkezését jelző csengetyfi éles hangja 
ébresztett fel. Sörömet kiúzetve, a perronra men
tem ki. Ez alatt a vonat beérkezett. Midőn a túz- 
zögö lokomotív mellettem elhaladt, olyan kétségbe 
esett zakatolást vitt véghez, mintha a feletti bá
natának akart volna kifejezést adni. hogy legszebb 
utazóját, kit vitt valaha, veszíti el s mintha figyel
meztetni akart volna engemet, hogy rám bízza öt, 
gondját viseljem.

Mint a végelgyengülésben vonagló ember szív
verése, oly cseudesen állott meg az én jövendő 
utitársamat hozó vonal is.

j sebb töltés védelem. A töltésnek csupán 
| emelése a magas vízállás átömlése el

len biztosit ugyan, az elmosás ellen 
azonban nem.

h s ez igy van mindenütt, a hol ter
mészetes eszközök felhasználása mellett 
kell megküzdeni az árral. Szerencsés a 

| hely, melynek bőven van földje arra,
1 hogy ártérnek is maradjon s töltésvédő 

füzesnek is felhasználható legyen.
Most is van ugyan néhol egész erdő 

a víz mellett s igen helyesen, de ez csak 
annak igazolására szolgál, hogy ott a hol 

í a bokrok és a szederfa szétfolyó indái 
áthatolhatatlan sűrűt képeznek, ott emel
kedőben van folyton a talaj, mig a hol 
nem bokrokká, de fákká hagyták neve
lődni a parti füzeket, ott a viz elmosá
sokat csinál.

Maga a beültetés igen kevésbe kerülne.
; Ismeretes a füzfélék azon tulajdonsága, 

hogy ledugdosva is biztos fejlődésnek, 
tenyészetnek indulnak s méginkább igy 
van ez a c3Ígolyafűznél, mely hosszú, 
hajlós vesszőit azonnal hajtani kezdi ott, 
ahol egy kis nedvességet talál s ép úgy 
fejlődésnek indul az agyagon, mint a ho
mokon vagy akár a legszikesebb talajban, 
:> év  alatt áttörhetetlen sűrűséggel bo
rítja be a talajt s minden kis tenyérnyi 
helyet betölt vöröslő ágaival s fává so
hasem nő, hatiani csak terjed folyton. 
Különben a lícium is igen alkalmas v é 
dője a napsütötte részek lazább talajá
nak s e tekintetben sem lehetne a kí
sérletnek kárát vallani.

A ki megfigyelte azt, hogy némely,

A uiint & íulkék ajtai felnyíltak, egyik másod- 
osztályú kupéból egy valóságos babaarcu leány lé
pett le. Sötét zöld utazó ruha és kis tavaszi fekete 
öltöny volt rajta Szőke göndör hajfürtök övezte 
fejecskéjén, mintha az égen úszó báránykás felhő
ket látnám. k>s utazó zöld levelei mögül, arczának 
tinóm, üde vonásai ugy Iti évre engedtek követ
keztetni. de nyugodt, biztos járása érettebb nőt 
sejtetett a szemlélő előtt.

Megálltam a bejárat előtt, vártam, mig mellet
tem elhalad, hogy meggyőződjem, nem-e optikai 
csalódásban szenvedtem, vájjon a szépség nem-e a 
távolság négyzetével nő: De most az egyszer ellen
kező volt a viszony - S a miut a jegyszedüuek. 
midőn jegyét kérte tőle, egy lakonice „tovább 
bal (eleit, egy kellemes érzés futott rajtam végig 
s eszembe jutott a iokomativ dörftmbölése. a mi 
akkor ügyeimen kívül hagyott. Egy elfojtott lélek- 
zetvétellel mondtam hálát a sorsnak akaratlanul, 
hogy eddigi utazásomért ily kárpótlást tartott fel 
számomra Mert elhatároztam, hogy mi csak egy 
vonalon utazhatunk. Iiivon kisérni fogom és elköve
tek mindent, hogy kellemesnek ígérkező társasá
gának necsak szótlan elvetője legyek.

Mi nagyon is könnyen sikerült.
Öntudatosan követtem; minden áron ismerni 

akartam a kedves teremtést. 0  a pénztárhoz ment. 
hogy a gyors vonatra jegyet váltson, mert alig



te r ü le te t  m inden  é v b e n  e lb o r ít  az  á r  
m é g  is so h a  e g y  d a ra b k á t  e l  n em  m os 
b e lő le  azon  ré sz e k e n , hol b o k ro k  föd ik  
a  p a r to t  é s  v isz o n t a lá m o ssa , ro m b o lja  
a z t a  p a r to t , m e ly e t b o k o r ta la n  p u sz ta 
sá g b a n  h a g y o tt a  rö v id lá tó  tu n y a s á g  : 
e  ez ik b en  m o n d o tta k n a k  ig a z a t fog  adni.

E z e k e t  ta r to t tu k  m o s t sz ü k sé g e sn e k  
e lm o n d an i s á l l í tá s a in k  ig a z o lá sa  v é g e t t  
a lk a lm ila g  v issza  fo g u n k  m ég  e  tá rg y ra  
té rn i ,  h o g y  rá m u ta ss u n k  a r ra , a  mi e  
k é rd é s b e n  an y ag i á ld o za to k  n é lk ü l, p u sz 
tá n  jó  a k a r a t ta l  e lé rh e tő .

Spectator

Igazolásul.
A , Sátoralja" 17. 3záma foglalkozik felem s 

foglalkozik azon indítványommal, melyet a megyei 
pótadók kivetése és beszedése ellen — eddig gya
korolt eljárás beszüntetése és megváltoztatása iránt
— rvenesen a megyei közigazgatási bizottsághoz 
voltam bátor benyújtani. S minthogy e cikk mint 
egv l'elhivás eljárásom igazolására, a miért ily köz
érdekű indítvány megvitatásánál a reám illetékes 
megyei jegyzői egyletet mellőztem, kötelességem
nek tartom’— védelmemet s szerény nézeteimet 
e helyütt előadni.

Előre bocsájtom, nem oly célból tettem ezen in
dítványt. hogy ezzel port verjek fel s talán kol
legáim között föltűnni vágynék, mivel akkor csak
ugyan a jegyzői egylet előtt kellett volna ezzel 
lármát csapni* Nem is oly uj eszme ezen indítvány, 
melyet talán magaménak szeretnék vindikálni. Ké
szemről meggyőzni igyekszem a vármegye illetékes 
vezetőségét, hogy a községre, egyesekre és külö
nösen a kezelő községi jegyzői személyzetre sokkal 
célirányosabb volt a régi eljárás, a mikor a vár
megyei pótadókat a községi pótadóval együtt kel
lett kezelni. mint a mostani külön választott rend- 
Bzer. a hol 2—3 krajcáros tételekben 5—60U adó
fizető zött 20—30 frt vármegyei pótadót szét
vetni. beszállítani, nyugtázni és év végével szám
adási mérleggel ellátni szükséges. Tőlem telhetőleg 
igyekeztem indokolni azt. hogy ezen kezelésére 
fordított s egyéb tekintetben úgy is tu'terhelt köz
ségi és körjegyzők idejét sokkal nemesebb és hasz
nosabb dolgokra lehetne értékesíteni. Az elv éa 
teher viselési arány pedig ez által c-jorbát nem 
szenved.

Heg vagyok ugyanis győződve, hogy vármegyénk 
vezetősége, s különösen szeretett főszámvevőnk s 
azon bizottság, melynek bírálatára indítványom bí
zatott. nem nézi sem a személyt, a kitől a célirá
nyos indítvány ered. sem az alakiasságokat, a me
lyeken keresztül illett volna ennek menni, hanem 
ha az életképes, s célnak megfelelő, elfogadja s 
javaslatával a vármegye bizottságának szintén el
fogadásra ajánlja. Kllenkezőleg elveti s oda kerül, 
a hova a sületlen hírlapi kézirat, a papírkosárba.

Ez utóbbi nem mondom, hogy nem bántana! 
De koránt sem önbüszkeségem, hanem azon egy
szerű indok miatt, hogy én is egyike vagyok azon

volt pár percünk az indulás előtt. A pénztárt meg
lehetős sokan ostromolták, úgy. hogy sehogy sem 
tudott hozzá férni. Én az alatt le és felsétáltam, 
le nem véve róla szememet. Midőn egyszer felém 
fordul, tekintetünk találkozott. S mintha észrevette 
volna a hatást, mit megjelenésével reám gyakorolt, 
bár kissé rózsaszínűbb lett az arca, fölényének 
öntudatában mosolyogva hozzám lep ezen szavakkal:

„Hadnagy úr legyen szives nekem egy jegyet 
váltani X-ig a gyorsvonatra, én estig sem kapok 
s még le találok késni" s egy papir pénzdarabot 
nyújtott felém.

liár mennyire is kívántam már hangját hallani 
s bár már szinte flileroh*- csengett képzelt 
hangja, mégis ezen nőm várt föllépése és a be
hízelgő hang, melyen megszólított, meglepett s az 
első pillanatban mereven néztem szemébe s meg
szűntem gondolkozni, csak később nyultam a pénz 
után.

•ló lehet, külsőleg teljesen nyugodt voltam, ö 
észrevette meglepetésemet, mit megszólításával idé
zett elő.

Mosolygó arcára, mintha fátyol ereszkedett volna, 
bünbánóiag mondta:

— 1 gy-e. hadnagy ur, rosziil cselekodtem. hogy

Li  megszólítottam V Egy fiatal leányhoz a/, nem illik
és nem szabid > most ön is elítél viselkedésemért, 
mint legtöbben tenni <zokták ’

községi kezelő személyzetnek, a kinek drága idejét 
a vármegye pótadó külön kezelése szintén érzékenyen
igénybe veszi.

Hogy pedig ecseteljem azt, hogy vármegyénk 
szeretett főszámvevője mily szívélyesen járul min
den oly eszméhez, újítás vagy praktikus kezelesi 
rendszerhez, a mi vagy az adminisztráczió tiszta
ságára, vagy pedig a helyes adóztatási alap kiderí
tésére,'vagy bármily a közigazgatás előnyére vonat
kozik s erre befolyással bír; mutatja azon körülmény, 
hogy midőn a magas minisztérium az útadó törvény 
némelv intézkedésének megváltoztatását czélba vette 
s erre a vármegyék szakvéleményét óhajtotta meg
hallgatni. szeretett főszámvevőnk nem kizárólag 
saját eszméjét óhajtotta érvényre emelni, sem nem 
a jegyzői egylet, hanem minden egyes jegyző 
gondolatmenetének: nyilvánítására támaszkodva, a 
begyűjtött különböző érvelésekből állította elő tapasz
talatainak eredményét. -— Hiszem s megfogunk 
róla győződni, hogy Zemplénvármegvónk szakvéle
ménye — oda fönt is. mint számtalauszor — 
országos horderejű újításra fog becses anyagot 
szolgáltatni. — S nagyon óhajtandó volna, ha 
különösen a községek államosítása előtt — a magas 
minisztérium — ily módon szerezné be azon értékes 
anyagot, a melynek felhasználásával — lehetno 
egyszer reá mondani, hogy egy községi törvény, 
melv újítás, vagy pótlásra nem szorult. — Hiszem, 
hogy jegyzői kollégáim között működése esetén 
igen sók oly — részint tapasztalat, részint helyes 
érzéki fogalomból merített intézkedés jutna az új 
államosított községi közigazgatás keretébe, a mi új 
életet, tetterőt és a köznépnek — közművelődés 
tekintetéből — erős lökését eredményezné, a jelen
leg pangásban sínylődő községi életre.

Most még csak annyit jegyzek meg annak ecse
telésére, hogy életképes indítványt szeretett főszám- 
vevőnk magáévá tette, hogy 1893. évben az útadó 
beszállítása és a megyei pénztár átvételi nyugtá
zása ellen Károlyfalva község részéről felmerült 
konkrét esetből kifolyólag általam beadott indítvány 
a tek. közigazgatási bizottság 600 893. sz. határo
zatával elfogadva, megyei érvényre emeltetett. Ek
kor csak azért nem léptették életbe, mert a pénz
tár kezelésénél aggkoru volt főpénztárnokunk mun
kaerejét ezen ujitás felülmúlta. Most azonban őzt 
mint elrendelt intézkedést, felelevenítve, remélem, 
hogy az útadó beszállításának ellenőrzésére irányuló 
ujitás a legközelebbi pénzbeszállitásoknál már gya
korlatba véve lesz.

Fentebbieknél fogva arra az egy szívességre 
kérem a Sátoralja sugaimazóját, hogy lenne szives 
oly türelemmel bevárni az indítvány bírálatát s 
eldöntését, mint a mily türelemmel várom ón 

Kolo^sy Ferencz
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VEGYES HÍREK.
A pályázat eredmenye. A „Sátoralj au május

1. határidővel pályázatot hirdetett irány- és tár«*za-
• sikkre. A határidő lejárt s a pályázatok bár 
a mennyiséggel megelégedve nem vagyunk — be
érkezetek. Irányczikk beérkezett h a t ;  tarczaezikk 
k i 1 e n c z. Mint megjegyeztük, e mennyiséggel 
megelégedve nem vagyunk: ezt azonban annak 
tulajdonítjuk, hogy a ,.Sátoralja“ ez eljárása a

Oly természetes, gyermekes naivsággal mondta, 
hogy lehetetlen volt el nem mosolyognom maga
mat. Szerettem volna ölembe kapni, mint egy 
bábut, dédelgetni, mint egy babát, hogy ne sírjon. 
Rögtön megvigasztaltam, mondván neki, hogy a 
földieknek egyáltalán nincs joguk a mennyeiek felett 
ítéletet mondani és hogy a legnagyobb örömmel 
és készséggel felajánlani szolgálatát neki és hozzá 
hasonlónak minden férfiú legkedvesebb kötelessége.

Pár perez után. már kezem között volt a jegy. 
mit diadallal vittem neki, mint első szolgálatom 
eredményét, melyhez csak nagy tolakodás után 
jutottam, minek ö is szemtanúja volt.

Az ismerkedés első nehézségein ily hamar iában 
és könnyén átesve, mint régi jó ismerősök kérde
zősködtünk utunk iránya, tartama (a mi legjobban 
érdekelt engem) és czélja felől, a mely utóbbi neki 
tartott fel úgy látszott — kimondhatatlan örömö
ket. Pedig mondhatom, hogy az ideiglenes ezél 
mi' am szerettem volna lenni.

Ez alatt megszólalt vonatunk indulását jelző ha 
rang hangja s mi, mintha másképen nem is lehe
tett volna, egy kupéba szálltunk, mely merészsé
gemért meg is kaptam jutalmamat a csevegő babá
tól. Mert, midőn elhelyezkedett az ódon lekete 
bőrdiványon. melyben majd eltűnt, engem vele 
szemben levő helyijei voit kegves megkínálni, e 
ln'aérő szavakkal

vidéki hírlapirodalomban még ez idő szerint szo
katlan. Reméljük, hogy egy ujabb alkalommal már 
több lesz a verseuyző. — E számban bővebben 
nem számolhatunk be a pályázat eredményével;
a beszámolást a jövő szám fogja hozni a dijat 
nyert tárezaczikkel együtt.

— Gyászhir Bukoveczky Nándor, sárospataki 
postamester ifjú neje, szül. Pékáry Ilona úrnő, éle
tének 26-ik boldog házasságuk 2-ik évében, rövid 
szenvedés után múlt hó 30-án meghalt. A korán 
elköltözött nőnek síri álma legyen édes s itten 
hagyott szeretteinek pedig adjon az isteni gond
viselés gyógyító balzsamot e nagy csapás elviselé
séhez.

— Esküvő. Belánszky (iyula, Bodrog-K eresztúr 
város derék jegyzője, ma esküszik örök hűséget 
Vajda János dombrádi birtokos kedves és szere- 
tetre méltó leányával, Bertával. Boldogságot, meg
elégedést találjon új otthonában!

Előléptetés. A m. kir. igazságügyi miniszter 
Bernáth László s.-a.-ujhelyi kir. törvényszéki Írno
kot a folyó év január hó elsejétől kezdődő hatály- 
lyal a XI. fizetési osztály második fokozatába lép
tette elő.

Sertés vesz. Gróf Wolkenstein Oszvald sza- 
bolcsvármegyei pthrügyi gazdaságában elhelyezett 
sertés nyájban, a m. k. állami főállatorvos sertés 
vészt constatált. Ezen betegség nem a nálunk ural
kodni szokott orbánckór, hanem vármegyénk terü
letén még ösmeretlen, igen veszedelmes és pusz
tító. sajátságos ragadós tüdőlob. Az alispán — te
kintettel arra — hogy Pthrügy község vármegyénk
kel határos, ezen veszedelmes kór tovaterjedése és 
esetleges fellépése esetén, annak azonnali kiirtása 
céljából elrendelte, hogy a sertések között előfor
duló megbetegedési vagy elhullási esetek azonnal 
bejelentessenek és állatorvosiig megvizsgáltassa
nak 8 a boncolás alkalmával a vizsgálat különösen 
a tüdőkre terjesztessék ki.

A tavarnai vámos hid átvétele ügyében gr. 
Hadik Barkóczy Endre hitbizományi uradalma és 
a vármegye közönsége mint a vámjövedelem tulaj
donosa között fenforgó kérdések elintézése tárgyá
ban. az uradalom képviselője részéről azon kérelem 
terjesztetett elő az alispánhoz, hogy a megrendelt 
eljárás vezetésével központi tisztviselő bizassék meg. 
Az alispán - mint V arannóról irják lapunknak — 
a kérelemnek helyt adott és a megválasztott kül
döttség elnökéül az eddigi tárgyalásokat vezető 
Horváth József tb. főjegyzőt küldötte ki. A meg
rendelt eljárás múlt hó 30-án tartatott meg.

A vármegye központi választmánya mai 
napon délután \  órakor az alispán hivatalos helyi
ségében ülést tart.

— A közigazgatás reform álása ezéljából készí
tendő javaslatot folyó hó 2-án délután négy órakor 
tárgyalta az e czélból kiküldött bizottság. Az ért«- 
kezleten az alispán elnökölt. A javaslat lényégéről

1 és az értekezlet megállapodásairól lapunk zártáig 
értesítést nem kaptunk.

— Hivatalvesztesre ítélt körjegyző. Dauyiesko 
< iyörgy állásától felfüggesztett ta.arnai körjegyző, 
az alispánnak folyó évi 77ö6. sz. a. kelt határo
zatával. az 18KH. évi XXII. t.-cz. 90. §ának <i) 
pontjába ütköző fegyelmi vétségben vétkesnek kimon* 
datott és az idézett törvénvezikk 95. $-ának h) 
pontja értelméb n hivatalvesztéssel bűntettetett. 
Varannói levelezőnk közli velünk a határozatot

— Es most, hadnagy úr, legyen az én vas pari
pás lovagom, e paripa nem rúg és le sem vet.

Erre én udvariasan megjegyeztem, észre nem 
véve. a gyöngéd gúnyt, hogy ezt csak neki köszön
hetem. Paripám ugyanis azért oly szelíd, mert tudja, 
hogy rajtam kívül kedvesebb terhet is visz.

Vonatunk elindult s mi, vagy legalább is én, 
feledve a világot, meg azt a bóbiikálva szundikáló 
öreg urat, kit a sok pléd és utazó bunda különben 
is izolált tőlünk, kellemes csevegéssel töltöttük az 
időt.

Akármint törekedtem megtudni felőle valamit vagy 
megismerni individualitását, rabus maradt előttem 
a kis tökéletlen mindvégig. Kérdéseim elől. melyek 
személyiségére vonatkoztak, oly kedves ügyességgel 
téri ki, hogy kénytelen voltam merő szemlélője 
lenni e titokzatos sphinxnek. Nyugodt és semmi 
roszat sejtetni nem engedő gyermekes viselkedése 
inogett, valami kifürkészhetetlen s örök rejtélyt ké
pező női vonás lappangott mit felismernem lehe
tetlen volt

Két órai utazásunk után. mely a la t t  az  intimitás 
azon határáig jutottunk — diskretio mellett legyen 
mondva hol » harmatos piros rózsának márno- 
rító illatát már a tőről szívhatják az oda érkezők; 
egv nagyobb állomásra érkeztünk, hol vonatunk 
több ideig tartózkodott.

Mivel már Apolló tüzes szrkere a zeniten járt.



egész terjedelmében, nem vagyunk azonban azon 
helyzetben, hogy a lapunk zárta előtt pár perczczel 
érkezett határozat indokaival foglalkozzunk. Jövő 
számunk hozni fogja az indokokat kivonatilag.

— Visszavont tilalom. A földmívelésügyi in. 
kir- miniszter értesítette a törvényhatóságot, hogy 
a Fejérvármegye területén fekvő Mártonvásár és 
Vaál községekből, továbbá a Pest-Pilis Solt-Kis- 
Kunvármegye területén fekvő Egyedy Lajos-féle 
újpesti szeszgyár hizlaldáiból származó szarvas
marháknak Ausztriába való bevitele tekintetében, 
ü ragadós tiidőlob behun-zolásának veszélye miatt 
fenntartott beviteli tilalmat visszavonta.

— Szegények gyógyszere. A szegények részére 
a múlt év IV. negyedében kiszolgáltatott gyógy
szerekről szóló számlákat a m. kir. belügyminiszter 
é r v é n vesítette és azok értékét az illető adóhiva
taloknál utalványozta. Az éi vényesített és utal
ványozott számlák értéke következő: 1. Kiucsessy 
Péter 3 -a.-újhelyi gyógyszerész számlája 89 frt 
10 k r .: 2. Widrich Samu szerencsi gyógyszerészé 
45 frt 04 k r .; 3. Jureczky Ervin tállyai gyógy
szerészé 48 frt 34 kr.; 4. Molnár János mádi 
orógyszerészé 65 frt 80 k r . ; 5. Czigányi Béla 
tőkafi gyógyszerészé 108 frt 31 k r .; 6. Horváth 
Imre tarczaii gyógyszerészé 28 frt 95 k r.; 7. Frits 
József tolcsvai gyógyszerészé 12 frt 72 k r .: 8. 
Tolvay Imre nagy-mihályi gyógyszerészé 43 frt 
60 k r .: 9. Bötös Sámuel málczai gyógyszerészé
2 frt 05 k r .: 10. Fábry Béla gálszécsi gyógysze
részé 11 frt 07 kr. -.11. Szekerák Ambrus homonnai 
gyógyszerészé 18 frt; 12. Csiszár Árpád sziunai 
cryógyszerészé 10 frt 68 k r .; 13. Lehneczky István 
mezö-laborczi gyógyszerészé 7 frt 18 k r .: 14 Duka 
Tivadar sztropkói gyógyszerészé 35 frt 44 k r .:
15. Gaál Sándor varaunói gyógyszerészé 39 frt
99 kr. és 16. Szkicsák István király-helmeczi gyógy
szerészé 35 frt 92 kr.

— A millenniuumi történeti diszmenet iránt 
országszerte nagy az érdeklődés. A vidékről szá
mos hatósag és testület irt levelet, a melyben he
lyeslik ezt a tervet s bejelentik részvételüket. A 
diszmenethez szükséges ősi magyar hangszerek 
Káldv liyula tanár útmutatása és tervei szerint 
készülnek.

— Meghívó. A sárospataki vegyes énekkar, a 
iőiskolai ifjúság közreműködésével, 1895. május 
11-én. Sárospatakon, a városháza termeiben, az 
épiilő ref. templom javára, tánczvigalommal össze
kötött hangversenyt rendez, melyre kivül czimzett 
urat és családját tisztelettel meghívja a rendező
ség nevében Bálint Dezső, Hodossv Béla. Kezdete 
8 órakor. Helyárak: ülőhely 1 frt, családjegy 2 
frt. állóhely 50 kr. Jegyek előre válthatók Eper- 
jesy József könyvkereskedésében, este a pénztár
nál. Kegyes adományok köszönettel fogadtatnak s 
hirlapilag nyugtáztatuak.

— Színészet. Abonyi (iyula, uemzeti színházi 
művész, a uemzeti színház művész gárdájából töb
beket toborzott össze, hogy a vidéket a nyáron 
beutazza, egy pár élvezetes estét nyújtsanak a 
műpártoló közönségnek. A kiránduló társaság tag
jai : Lánczy Ilka. Keczery Irén, Munkácsy Mariska,
i.ánvi Béláné. Pálffy György, Horváth Zoltán. La- 
tabár Kálmán, Kőrösmezey (iuszti, Sántha Antal. 
Orsay Kálmán és Lányi Béla. Három előadást szán-

a mit borult időben is sejtett volna a titokzatos 
moraj, a mi az emberben ilyenkor szokott elemen
táris erővel hangzani; mi is szükségét éreztük ezen, 
bennünk keletkezett háborgás csillapításának. A mit 
a i akonczátlan baba nem hagyott megjegyzés nélkül

— Reméltem. a hadnagy úr is fogja tudni azon 
bibliai mondást, hogy az ember nem csak kenyérrel 
él. hanem mind azzal, a mi az . . . Isten szájából jő.

Én utána te ttem : És a mi a magáéból!
— Ez sem elég — felelt ő — hanem, hogy a 

bibliai mondás első része az első szükség, mutatja 
azt az indiskrét hang s az után következik a má
sodik, a mit én soha sem hallottam s a mitől én, 
most már csakugyan az lennék, a ki felett a földiek 
nem mondhatnak ítélotet — s ha úgy tetszik, úgy 
jön a harmadik rész.

így tehát egy véleményen levéuk, az étterembe 
mentünk megnyugtatni a nyugtalankodókat az én 
számlámra, a mit ki is jelentett kis úti társam, 
indokolván úgy. hogy a mama csak épen annyit 
adott, a miből az úti költség kitelik, azért, hogy a 
kupéból, a melybe jó tanácsokkal ellátva ülteté, ki 
ne szállhasson, nehogy valami non putáremnek 
legyen kitéve, a mire egy tintái leány sok esetben 
el lehet készülve.

— Annál inkább ő — feleltem én
Kielégítve a követelőzőket, még egy ki.* pák sü

teményt vásárolták tt velem, felszálltunk indulófél- 
beu levő vonatunkra.

dékoznak adni ég pedig egy drámát, egy színmű
vet és egy víg játékot. S.-a.-Ujhely müpártoló kö
zönsége részéről amaz élvezetbe, hogy a művész 
társaság junius hó első felében fog előadást tar
tani, szívből várjuk a művészeket és előre is őrö
lünk a felett, hogy közönségünk nemzeti színhá
zunk művész tagjainak játékában három estén át 
fog gyönyörködni. (r. 1.)

— Ipartestületi békéltetés S.-a.-ujhelyben. Az 
1894 év deczember hóban, egy újhelyi jó hírnév
nek örvendő czipész mester össze zörrent egyik 
segédjével elanuyira. hogy az illető nem kézzel, 
hanem kisebbszerü baltával, támadta meg a se
gédet s a szerencsés véletlen; csak a fülét találta; 
de a segéd kiegyezett a mesterével s mintegy meg
vette az orvosi látleletet 3 frt, azonban a segéd 
egy hétig betegeskedett e miatt s nem dolgozhatott; 
rá 14 napra ismét összejöttek a segéd azt mondja 
nem kapott rauukát, bár kért, a mester azt állítja, 
hogy elébb leszámolt s úgy küldött munkát, a melyet 
persze a segéd már nem fogadott el, mivel egy fél 
napot sétált: kéri azt a betegedési hetet, nem a föl- 
mondási időt! megíizettetni amelyet; az össze- 
verés után nem dolgozhatott (tanuk ugyan hall
gattattak k i ; de mivel ezek a saját tanulói, vol
tak. a mesternek adtak igazat. Ez okból a követ
kező H a t á r o z a t  hozatott: Az illető főnök; a 
segédnek köteles 48 óra. különbeni végrehajtás terhe 
alatt naponta 75 krt, összesen 6 frtot letizetni. mun
kakönyvét kiadni. E határozat ellen felebbezést az 
1884 XVII. tcz. kizárja(ez voltdeczemberbev.)Ekkor, 
a nevezett fel megy a hatósághoz s bejelenti, hogy 
kellően kihallgatva nem volt 8 a legnagyobb ellenségi 
voltak a békéltető-bizottság tagjai: — az I. fokú ipar
hatóság át ir a testületnek, hogy vegye fel újból 
az ügyet, kellő tauu kihallgatásul és nem érdekelt 
békéltető tagokkal hozzon ujabb határozatot. S az 
ipartestület belement hozott határozatot s a se
gédet elutasította ügyével ! ? 8 ez csak 4 hónap 
múltával tudott megtörténni. II. Egy bádogos mester 
munkába vett egy segédet úgyszólván télen s meg
egyeztek 4 frt. heti lizetéssel, koszt és kvártély 
nélkül, egy hóra rá a segéd azt mondja el akar 
menni — javítok neked 50 krral, ha maradsz 
s maradt oly kikötéssel, hogy egész nyáron nála 
m arad; de ez csak szóbelileg volt egymás között, 
sem szerződés, sem pedig a testületnél a viszony- 
változás be nem jelentetett s most a segéd elakar 
menni Amerikába, fel mondott 14 napot: ezt le 
is dolgozta s főnöke mégsem eroszti. — A békél
tető bizottság tekintve azt. hogy a főnök telén 
tartotta a mikor niucs még munka saison: eluta
sította és határozatban kimondta, hogy a segéd 4 
azaz négy hétre mtoikába visszavétetik. S ez meg 
már 6 heti felmondás lesz! Boldog idők! de nem 
baj tanuljanak a segédek a helyet, hogy vasárnap 
korcsmáznak. hogy jogaikat ne contiskálják.

Beküld  etett.

TÖEVÉHYSZÉKI CSAMOK.
* Súlyos testi sé rtés . Múlt évi márczius 26-án 

Sefc3ik András és Juhász János izbugya—hrabóczi 
lakosok között az ottani korcsmában heves szó
váltás keletkezvén, ennek lezajlása után Juhász

Most már nem szembe, hanem maga mellé ülte
tett a baba, a mit különben én már előbb is meg
cselekedtem, a mire tőle kaptam erlaubnisscheint 
közös útunk végpontjáig.

Félórai kellemes időtöltés után. válópontunkra 
érkeztünk.

S nekem, bár nehezen esett e kedves lénytől 
megválni, a nélkül, hogy kilétéről valamit megtud
tam s a valahai viszontlátás reményének csak hal
vány sugara is kecsegtetett volna, búcsút kellett 
vennem és magam további jóindulatába ajánlottam.

(» piczi kezét e szavakkal nyujtá búcsúzóra:
— Olyan jó volt hozzám, ismeretlenhez egész 

útunk alatt, nem remélném, hogy még egy kéré
semet megtagadná.

Eu némán hajtám meg magamat. Szavakkal nem 
festhető a lelki állapot, mit éreztem erre. A leg- 
vérmesebb vágyaimnak teljesülését hittem vagy 
legalább is gondoltam, hogy kilétét árulja el és a 
legközelebbi találkozásunkat helyezi kilátásba egy 
rendes-vouson. Teljesen meg voltam elégedve ma
gammal. hogy ily nagy eroberungot csináltam.

De a következő pillanatban tündérálmaim, mintha 
valami szélvész ragadta volna el, egyszerre meg
semmisült, még arról is megfeledkeztem, hogy 
ilyenek is voltak valaha.

0  hamiskásan mosolyogva, zsebébe nyúlt s össze
fogott kezében valamit tartva, felém nyújtja azt.

— Nézze hadnagy úr, itt van a kezemben egy

János a korcsmából hazament s utána < íazdik György 
tanú társaságában sértett Sefcsik András is ott 
hagyta a korcsmát s lakására igyekezett; ezen 
járat közben sértett a társával Juhász János vád
lott háza elé érvén, sértett fél utóbbira meggya
lázó kifejezéseket használt, e szavakra az alkal
masint lesben várakozott Juhász János udvarából 
kiugrott s egy darab fával fejbe vágta sértett 
Sefcsik Andrást, erre sértett futásnak eredt, de 
vádlott üldözőbe vette s újra megütötte. Minthogy 
ezen ütlegelések folytán Sefcsik András a köz
kórházi orvos bizonylata szerint 26 nap alatt gyó
gyult testi sértést szenvedett, Juhász Jánost a tör
vényszék súlyos testi sértés büntette miatt vád alá 
helyezte.

* Hatóság elleni erőszak bűntette. A kir. tör
vényszék (iavula (»vörgy és társai elleni bűnügyben 
a következő végzést hozta: Hübschman Laiter,

; (iarula Hricz, Kaufman Sió, Homa Mihály, Halahán 
Mihály, Danvo Péter, Kaufman Hermán, Halahán 
Jurkó borrói lakosokat és pedig Hübschman Leizer, 
Iiorna Mihály és Halabán Jurkó. mint felbujtók, 
(iarula Hriez. Kaufman Sia, Halabán Mihály, Danvo 

I Péter és Kaufman Hermán, mint tettesek hatóság 
elleni erőszak büntette miatt vád alá helyeztettek. 
A vád alá helyezést elrendelő végzés indokai kö
vetkezők: múlt 1884 évi junius havában I I —VlII-ad 
rendű vádlottak többek társaságában bevásárlás vé
gett a sztropkói járásba menvén, visszatértükben 
Hócsa községben Hübschman Leizer korcsmájába 
tértek be, italozás közben Halabáu György vádlott 
szóba hozván a Bodra községbeli erdőnek kilátás
ban lévő erdő rendezési munkálatait, Hübschman 
Leizer korcsmárostól azt kérdezte, hogy ezen erdő 
felmérésének nem leszuek-é káros következményei 
s nem származik-é ebből baj a község lakosaira ?
— Erre Homa Mihály, Halabán Mihály és Danyo 
Péter vádlottak vallomása szerint Hübschman Leizer 
azt válaszolta, hogyha felmérik az erdőket, a lege
lőket, elveszik azt a király részére, ne engedjék a 
felmérést, mi sem engedtük falunkban, kerges
sétek el az erdészt. Ezen gyújtó szavaknak ered
ménye aztán nem is maradt el, (iavula Hricz, Homa 
Mihály, Halahán Mihály, Danyo Péter es Halahán 
Jurkó, amint községükbe Borróba kerültek, Hübach- 
mau Leizer nyilatkozatúl csalhatatlan tanácsként 
közhírré tették, minek folytán az egész falu népe 
azon egyhangú határozatot hozta, hogy a kir. er
désznek az erdő felmérését meg nem engedi és 
azt meg fogja akadályozni mindaddig, mig csak a 
szomszéd Csertész és Habura községekben nem 
eszközölte a felmérést. Midőn aztán múlt évi augusz
tus 16-án Szántó Mihály kir. erdész utasítására 
Hormung (iusztáv m. kir. erdész gyakornok Borró 
községében megjelent s Homa Mihály községi biró 
távollétében Bejda András községi hitesnek azon 
reudeletet adta ki. hogy a megkezdendő munká
latokhoz 12 munkást és egy előfogatot rendeljen 
ki s Bejda András ezen meghagyást teljesítette 
is, ekkor Borró község egész falu népe ösaze-
• soportoBult és mindannyian, de különösen (iavula 
Hricz, Kaufman Sia, Halabán Mihály, Danyo Pé
ter és Kaufman Hermán fenyegető hangon azt 
kiáltották Hormuug (iusztáv erdőgyakornoknak s 
majd ismételten a zendülés hirére oda érkezett 
Szántó Mihály kir. erdésznek, hogy ők az erdő fel

csomó apró pénz, pénztárczám annyira kicsiny, hogy 
bele nem fér. cserélje be nekem egy papir forint
tal. lehet, hogy több. lehet, hogy kevesebb.

Azt hiszem, fölösleges mondanom, a merész gon
dolatok után, hogy miként éreztem magamat. Mintha 
legalább is egy jó mennyiségű hideg vizet öntöt
tek volna nyakamba, teljesen lehűltem.

Kivettem pénztárcámat és kívánságát teljesítém. 
Még egy kézszorítás s én lenn voltam a vonatról. 
De nem tudtam addig elmenni, míg a vonat el nem 
tűnt szemeim elől, a mely az én titokzatos úti tár
samat vitte.

Csak néztem, néztem, pedig a vonat már messze 
járt. vitte magával azt, ki engem becsapott, hogy 
másnak is hason meglepetést szerezzen.

Az apró pénzről, melyet köpenyem zsebébe csúsz
tattam. egészen megfeledkeztem. Csak, midőn csőr* 
gése juttatta eszembe a történteket és keltette fel 
bennem a rominiscenciákat. kuriózumból kiszedtem 
és megszámláltam.

Mit képzelnek t. olvasóim, ezzel is becsapott?
Hetveuöt krajezár volt összesen a sok, kedves 

apró pénz.
Igen tisztelt hölgyeim, magok mondjanak véle

ményt telőle; hiszen magok állanak hozzá a leg
közelebb, a nő belvilágát manók ismerik a legjobban 
miuden képzelhető és képzelhetetlen változásaival, 
titkaival.

Iharos



mérést mindaddig meg nem engedik, míg az erdész 
ezen müvoletet a szomszédos Csertész és Habura 
községben végre nem hajtja. Szántó Mihály erdész 
eleinte ismételten is csititani igyekezett a felin
gerült falu népét, de különösen Gavulya Hrici, 
Danyo Péter, Halabán Mihály, Kaufman Sia és 
Kaufman Hermán szüntelen bujtogatása miatt a 
békés felhívás eredménytelen maradt elannyira, 
hogy Szántó Mihály erdész esendőn karhatalmat, 
volt kénytelen igénybe venni s csak úgy kezdhette 
meg munkálatait. ( Javula Hricz, Halabán mihály 
ég Danyo Péter a vizsgálat során beösmerték a 
terhekre rótt cselekményeket, a többi vádlottak 
azonban tagadtak bűn részességüket; tekintve azon
ban hogy a tagadásban lévő vádlottak ellen a vád- 
határozat a felhívott tanuk vallomásával bizonyít
hatónak mutatkozik, a vád alá helyezést elrendelni 
kellett.

(üonriolütok.
A béke a szeretet gyümölcse, mert hogy béké

ben éljünk, sok dolgot kell eltűrnünk.
*

Ha az elméletek ütköznek össze, a tapasztalás
hoz folyamodunk s ha ezek mondanak egymásnak 
ellen, visszatérünk ismét az elmélethez.

H C  I  E

Legújabb! Legújabb 1

seé' INTŐN A
Kiilönlegesaejek arzélhangu harmonikákba!

változtatható ércz-játéklapokkal és 
korlátlan műsorral.

frt, a kútalapok darabj 30 kr. M egrendelések ,

,('olnmbns“

Kzeu uj talalm auyu hangszerrel m inden  elő*e;e< 
ianulm any és zeneism eret nélkül, száz. m eg -zaj. 
tetszés szerinti zenedarabot lehet játszani. Ara 

beküldése m ellett vagy  utánvéte lle l te lje s íte tn e k . —árak elő leg e1

cs- és kir. szabad , czim balom -veröfej m egszünteti az eddig i pam utozast 
1* I I I  U ! i >  ezérnázást, e r ő ' és csengő hangot nyerünk általa . M inden verőre bárki

ráhúzhatja és m indenkor le is huzhatia . Sohasem  pusztul el. A ra a  verőpálczákkal az u tóbb iak  mi-
*  nősége szerint 1.50. 2 frt 2 .50. 3 frt és 3 ,50 . K ülön a *C olum bus« veröfej pária  I frt.

K é p e s  á r j e g y z é k :  a) harm onikáró l ; b ) m echanikai zenélü-m uvekről és zenélő d ísztárgyakról r) m inden  egyéb h an g 
szerekről, hangszerkellékről és húrokról kü lön  k iadásokban ingyen é> bérm entve küldetik . 1 2 --2 0

Ki pártoltatott. pártol maga is. ki érdem által 
emelkedett fel, szívesen segíti az érdemet.

Ki semmit nem gondolkodik, annak a tapasz
talás sem haszná! és ki semmit sem tapasztal, 
annak a gondolkodás sem használ.

Gonosztevőben azt nézd, ha könyezik s, ha igen. 
akkor megmentheted. 8írni csak még jó lelkű tud. 
— rikoltani, gyáva képes, — de az érzéketlen 
rendesen rósz szívű is szokott lenni, ha csak a 
könyüket. épen a fájdalom nagysága nem tartja 
vissza.

Tk. Itftf. szám bead. IS9.1. jan u ár hó 15-én.

Árverés hirdetményi kivonat.
A szerencsi kir. járásbíróság  mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Zemplénvármegye 
árvaszékének a Golenics Antal és neje sz. Langh
Anna hagyatékához tartozó ingatlanokra kért ön
kéntes birói árverés iránti ügyében a s.-a.-ujhelyi 
kir. törvényszék a szerencsi kir. járásbíróság: te
rületén levő Mád község  és határában fekvő a 
következő ingatlanokra úgymint:

I. a mádi 747. számú tjkvben Golenics Antal 
tulajdonául felvett

a) + 19tfH. hr. számú ..l'tb án  G örbe- szőlőre 25 
frt kikiáltási árban;

b) a mádi 747. számú tjkvben foglalt 939. hr. 
szánni szántóföldre a „Gyöftiken- 132 frt kikiál
tási árban.

II. A mádi <)•"). számú tjkvben Golenics Antal 
és neje szül. Langh Anna tulajdonát képező:

a ) a + 75. hr. számú belsőség és azon épült 1 .‘{(MII. 
szám ú ház és piuczére 2544 frt kikiáltási árban:

bt a mádi tfő. sz. tjkvben + 937. hr. sz. alatt 
lelvett a Gyöftiken fekvő szántóföldre ltfl Irt ki
kiáltási árban:

ei a mádi tfő. számú tjkvben t  1344. hr. szám 
alatt felvett a ..Fürdőházi szilvások között fekvő 
gyüm ölcsös kertre tftf frt kikiáltási árban  az ár
verést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1895. évi május hó 16. napján délelőtt 
10 órakor Mád községházánál m egtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók az ingatlanok beesárá- 
uak ÍO"„-át v au \is  2 irt ő() krt. 13 frt 20 krt. 2Ő4 
Irt 40 krt. Itf Irt 10 ki t és tf Irt <‘,9 k it készpénz
ben vagy az 1 hsJ. L X . t.-cz. 42. ij-ban jelzett á r
folyammal számított és ;iz 1 SS 1. évi november 
h "  1-én 3333. >■/.. alatt kelt igazságügyi m inisz
tériumi rendelet H. jj-ban kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagv 
az 1SH1. LX. t.-cz. 179 jj-a értelm ében a bánat
pénznek n bíróságnál eiőleges elhelyezéséről ki- 
allitott szabályszerű elismervényt atszolgáltatni.

Kelt a szerencsi kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóságnál 1H95. január Itf.

Várady Sándor.
kir. albiró.

Orvosi tekintélyek iíltül kitűnőnek elismerve.
í t

„ K H E U M A - S Z E S %
b iz to s  h a tá s ú  k ü lsz e r  rh e u m a . c sú z  s a  te s t  b á rm in e m ű  sz a g g a tá sa i  s  fa j

d a lm ai ellen .

Ara 1 korona, erősebb üveg 2 korona 40 fillér. 
Kapható a készítő WIDDER GYULA gyogyszerésznel

KIS-SZEBENBEHC.
Sárospatakon: Trsztyánazky Károly. Szerencsen : Iiota Héla iizvegye.
S.-a -C jhelyen: Kinesessy Péter. "’okajon : Czigányi Béla.
Nagy-Mihályon: Tolvaj lnne. V arannón: Gáli Sándor.

Homonnán : Szekerák Ambrus *->•■
u ra k  g y ó g y  tá ra ib a n , az ö ssz e s  fő v á ro s i . v a la m in t  v id é k i g y ó g y tá r a k b a n .

és fejfájást 5 perez alatt megszüntethetünk.
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Elismert legtisztább iilkalikus

KIONDORF1SAVANYDV1Z
Asztali- e s  gyogy-viz 

orvosi tekintélyek tapasztalata szerint kiváló m •i'vlia-
SS tassal bir k öliögé* és rekedt st m ié i, tiidő-, 

és liólyaghnnitnál.

H úrral v e i r v i t v e  f e l s é g e s  i ta l .

g y o m o r - ü
f? Mitgyarm-szági lűraktar: líaun l.iijus .js u-Mvéiy liu<la|»>M. Vrauv [jjl

•Fános-utcza (.(. szám.
Ka[>lmt|1 S.-a.-l jhclvlim: Szuntgyiirgyi Vilnius, lídiyni testvérek. 

('liinwalil M. cs Maliii'sik (iv’irgy kt»rosktwlésiikIm‘ii. ,
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