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8ZEBKE8ZTÖ8ÉÜ: Kéziratok nem adatnak vissza. ELŐFIZETÉSI DÍJ : kiadóhivatal:
Hova a lap szellemi részét illető minden Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el. Egész évre . .

Fél éyre
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•» frt Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri
közlemény intézendő : Nyilt-tér soronkint 20 kr. — 1 Negyed évre . 1 frt. díjak küldendők :

Török-utcza 220 szám. Hirdetések jutányosán számíttatnak. Egyes szám ára 1<» kr. Landesman B. könyvnyomdája.

Társadalmi életünkről.
Nagy • ikrán emlegetjük azokat a 

régi jé időket, mikor még Magyarország tejjel- 
mézzel folyó meseország volt, melyben az 
emberek ugv szerették egymást, mintha csupa 
édes testvérek lettek volna. Emlegetjük és 
alig akadunk nyomára annak a dáridós 
életnek.

A vendéglátogató gazda kiszedette a 
négy kereket a szekérből és úgy marasztotta 
a vendéget magánál. A merre a szem fordult, 
rózsás kedvet, vig arezokat látott: a tágas 
udvarok, az oszlopos tornáczok visszhangzottak 
a zeneszótól, sarkantyú pengéstől. Delilegé
nyek rakták a tánezot kedves leányokkal 
és öblös kupa mellett tisztes öregek dalolták 
a szívderítő szép nótákat. A csengős négy 
ló, a mezőn való cziezázás, a zálogosjáték, 
meg a ropogós friss pogácsa, no meg egy 
csepp jó bor. kevés gazda portáján maradt 
el, valahányszor a munkára rendelt G nap 
után vasárnap következek. A szomszédok, 
atyafiak, ismerősök és jóbarátok összejöttek 
s együtt töltötték szabadóráikat, mert egy
máshoz vonta őket a szivük. A vendég, a 
mint kikászmáliídott a kocsiból, először is 
ölelkezett, csókolódzott, megnézte a gazda 
büszkeségét, a három kesej csikót, vagy a 
zöldséges kertet: azután beült a kis ablakos, 
mestergerendás szobába s összehordott hetet- 
havat: a házról, a világról, önmagáról és 
mindenféle nemzetségéről annyi mondani valót 
talált, hogy végehossza nem volt. — Arra 
bizony egyikünk sem gondolt, hogy vendég
szeretetét szemfényvesztéssel nagyobbitsa. 
Sürgés-forgás volt a háznál, veszedelem fényé-

T ARC A.
Pikkoló-versek.

Meglepetés.

tdí, mily boldog, boldog voltam 
En ma délután!

Életemnek ez rabi a
Eegszebli napja bili.

Hallgassátok, im elmondom;
Ezzel is fogy majd a gondom.

Ma temettük épp a Iliimet.
Azt a Harpyát:

A ki vérig kinza engem 
Annyi éven át I. . .

Am .de mortuis nil, nini.
Hene!u és így nyugodj Lizi. — —

A mint szegény bevégezte
Földi napjait:

Tiszteletnek nagy jelét hát.
— Szóltam — kapja itt.

geté a szárnyasokat és a gazdasszonv, hol 
kifutott. Imi befutott, hanem azért senki sem 
iparkodott olyant adni, a mije nem volt. Es 
igy megesett a .. hegyen-völgy ön lakodalom" 
mindig a nélkül, hogy a gazda valami kárát 
vallotta volna.

A régi jó időket azonban már hiába ke
ressük. Eltűntek a sarkantvus, aranybojtos 
csizmával és azokkal a hegyesre kifent ma
gyaros bajszokkal együtt — eltűntek örökre.

Hirtelen, váratlanul az egész országot 
telforgatta egy rettenetes vihar. Mire újra 
kiderült s a jóságos isten szeme lenézett ránk 
a magasból — kő kövön nem maradt, emberek, 
szokások, viszonyok, erkölcsi és vagyoni 
állapotok mind megváltozónak. Az idegen 
eljön messze földről, hogy megcsodálva a 
magyarok híres vendégszeretetét, társadalmi 
életűnk élénkség-ét — és csalódással tér vissza, 
nem talál semmit, csak puszta, sivár, nagy
világi egyhangúságot, mely egy mákszemnyit 
alig külömbözik más modern államok nyomo
rúságaitól.

Igen ! általános és jogos a panasz, hogy 
Magyarországon nincs társadalmi élet. Sem 
a fővárosban, sem a vidéken. Van! van ! 
kiáltják minden oldalról: pesszimiszta. a ki 
tagadja. I >e mi mégis azt állítjuk, hogy Magyar
országon nincs társadalmi élet.

Nem malik el nap a nélkül, hogy a 
vidéken bált, hangversenyt, egyleti és jóté
kony mulatságot, tombolát, szini előadást, 
közvacsorát stb. ne rendeznének és az új
ságok tele vannak azoknak neveivel, a kik 
a társadalmi mozgalmakban resztvettek. Es 
mégis nincs társadalmi életünk! A mi van. 
az csak beteges híz. rohanunk a saját ve-

Igy kísértük ritka fénynyel
Nyughelyére őt;

Es sirattam. — no tudjatok.
A sok nép előtt . . .

S hogy sírba beszólt a hulla: 
Szivemről eqg kő lehalta.

„A boldogult még egy díszes 
Síremléket kap ...“

(Meghagyom : nagy súlya légyen.
— Mert igy biztosabb . . .)

S amint ennek is lön vége: 
lírám szállt az égi béke . . .

.Kelj mar. korhely álomtdska!
Még se volt elég

Jaj! e szókra ébredek fel . . , 
LM l'olt, nagy ég!!

ti, az élő, dnló sárkány . . .
Förgeteg, és nem szivárvány.

S míg szemem föl- és lejárt oly 
Alomittasan :

Nyelve roppant záporával
Hátid rám rohan!!

Elmúlt, érzem, el az — álmom; 
Nyugtom többé nem találom! 

szedelmünkbe vakon, mint az esti lepke a 
gyertyalángba. Feledni akarjuk gondjainkat; 
reméljük, hogy könnyebbé válik egyik 
vádiunkon az élet terhe, ha a másikra is 
rakunk valami czipelni vakít. Szóval olyanok 
vagyunk, mint az az. ember, ki megégetvén 
nyelvét, az ujját is megégette, hogy az első 
seb ne fájjon nagyon.

A társadalmi élet tökéletesen meglazult. 
A középosztály, mely a tulajdonképeni tár
sadalmat leginkább képviseli, elzárkózik, 
magának él. a saját belső bajaival bíbelődik. 
A kik pedig ott rajzanak a fblszinen, azok
nak egy része csupán üres csillogásra vágyik, 
másrésze viszont csak azért üti fel fejét a 
habok fölött, hogy a világ- észre ne vegye, 
hogy a lábai már hinárban vergődnek a 
habok alatt.

A társadalmi élet legerősebb kapcsa az 
összetartás. Ennek sok feltétele van. úgy
mint egyenlő vagy legalább arányos művelt
ség. kölcsönös rokonszenv, egyéni függet
lenség : de első feltétele az összetartásnak 
mégis az. hogy ne járjon áldozattal. Mihelyt 
A-uak áldozatba kerül, hogy B-vel fürdőbe 
menjen, kénytelen visszavonulni, vagy — 
elbukik. Társadalmi életünk hanyatlásának 
tehát legfőbb oka az. hogy nálunk minden 
társadalmi mozgalom pénzbe kerül. Ha va
lamit rendezni akarnak, első az aláirási-iv, 
azután következik a varrónő, a ruhakereskedő, 
a czipész s a különféle szállítók egész sora. 
A mulatság napja szerencsésen virrad... és 
gyönyörűen leáldozik. A papa sok sört ivott, 
a mamának elromlott a gyomra a sok édes
ségtől. a kisasszonyok pedig halálosan ron
gyosra tánczolták az öt ven frtos ruháikat . ..

Gipsz figurák.
Rajz az életből. —-

Atyjuk kőműves volt, anyjuk rossz asszony. 
Mindkettő megkereste a maga kenyerét, de nem 
együtt, nem hogy együtt költsék el, lmnem ki ki 
külön.

Származásra nézve olaszok voltak; a férfi 
néhány évvel ezelőtt jött be Magyarországba jobb 
kereset reményében, magával hozta fiatal nejét, 
egy igéző szépségű olasz nőt, példány kepét ama 
szépségeknek, melyek csak a ezitrom és narancs 
hazájában teremnek. Alig voltak egy pár éves 
házasok, életük csupa boldogság, csupa öröm, 
melyet nem zavart meg semmi, de melyet édessé 
tett az a három gyönyörű kis gyermek, kikkel az 
ég szerelmüket megajándékozta. A legnagyobb a 
leányka és az öregebbik fin még az örök tavasz 

1 országában látta meg a napvilágot, mit szénfekete 
kifejezésteljes szemük az első pillanatra elárultak. 

, A kisebbik fin magyar honpolgárocska volt, mert 
már magvar Gildön szülte az anyja. < Jlyan nyájas 
kis fiúcska volt szegény; olyan behizelgöen szélt 
finom hangjával, hogy:

Szép figura! Bácsi vegye meg!
Mert atyjuk nappal kint dolgozott, éjjel
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jó volt. kitűnő volt minden, hanem azért 
legközelebb mégis otthon maradnak, mert 
nem győzik a sok kin«i:í<t.

Íme itt a seb. ez a betegség! Nem 
tudunk többé azzal megelégedni, a mink 
van: magunkra aggatjuk a píivatollakat <•< 
ugv megyünk fel a hiúság vásárjára, kifog 
tatjuk ékszereinket, szalagjainkat < - nagyokat 
ásitozunk. Mindegyikünk többnek akar lát
szani. mint a mennyi. A versengés megöl 
minden egvetéi t< st. A társas összejövetelek 
álan zos estélyekhez hasonlítanak : senki sem 
köteles megismerni a másikat, ha nem akarja. 
Volnánk eszesebbe k, bizonyára nem kellene 
a régi, jó idők után s*.|iajt<•zni. A köhö gés 
szórakozásokat természetesen száműznünk 
kellene. Igazi szerencsétlenség nálunk az a 
megrögzött tévedés, hogy a társadalmi élet 
hullámain csak az tarthatja fönn magéit, a 
kinek van elég pénze. A legtöbb csalóul 
nehéz munkával keresi kenyeret : a hivatal
nokok. iparosok, kereskedők, kisbirtokosok 
sth. nag\ légiója bizonyithatja. hogy nek* 
a társas együttélés örömei nem időtöltésül, 
hanem üdülésül szolgálnak.

Nem akarjuk kijelölni az utat c> a 
módokat, melyeken társadalmi életünk uj 
lendületet nyerne: elég volt ezúttal rámu
tatnunk a baj okára. Ez a betegség olyan, 
hogy általános dogmákkal nem gyi>g\ itbato. 
Minden egyes \idék. egyes társadalmi kör 
legyen a saját orvosa.

Vegyes hírek.
Községi képviselők választása. 

Nag\ Mihály község képviselőtestületének. válasz 
tás alá eső tagjainak megválasztására határnapul 
a 1 R8í». XXII. t. cz 15. § i jáiási fő
sz.olgabiró IfWH. norrmlttt 2X ik thztf

\ t 1R8G. évi XXII. t
4s. § a alapján reggeli 9 órakor veszi kezdetét és 
délután 4 óráig tart. Minden választó ugyancsak 
azon törvény értelmében ugv a rendes, mint a 
póttagokra nézve érvényesítheti szavazatát. Ez 
alkalom t* hát ismét felhasználható a lakosság 
részéről arra, hogy községi képviselőkul olyan 
egyéneket válasszon, kik kellő garancziát nyújtanak 
arra, hogy a szép hivatást lelkiismeretesen 
önzetlenül fogják betölteni Mindenesetre figyelem 
inéi kell a választóknak lenni arra is, hogy azok, 
kik a mull tapasztalatai szerint, alkalmatlanok a 
képviselői tisztség betöltésére, feltétlenül kimaradja 

pedig otthon gipsz figurákat készítet*, melyek* t 
azután bronz, szilire festve, mint érez utánzatokat 
árult.

A két kis fiúcska hordta őket a városban. 
Mindig együtt jöttek mentek. B* járták éjj* 1 az 
összes kávéházakat és élt* rmeket ; sokszor megesett 
a szivem rajtuk; mikor dideregve vékony kis 
kabátjukban oda álltak a káv cház nagy kályhája 
mellé s melengették megfagyott kis kezeiket, 
melyet még zsebre sem dughattak odakint a fagyos 
hidegben, mert a gipsz figurát kellett vinniük.

Az öregebbik talán azért, mert öregebb volt, 
mimiig Fér* néz József királyt, meg Erzsébet 
királynét vitte; a kisebbik meg Rudolf trónörököst 
és St- tánia főherczegnőt. Mikor aztán kissé- fel 
melegedtek, sorra járták a törzsvendégeket az 
asztaloknál, szemeiket oly esd*-klóén emelték a 
tubákoló öreg urakra, félénk* n suttogvn:

— Szép figura, bácsi vegye m*‘g! s majdnem 
sírva fakadtak, mikéi valamelyik vendég mérgesen 
reájuk kiáltott, hogy takarodjanak. Mikor aztán 
sóira jártak mimi* nkit rendesen eredmény 
nélkül, szomorúan elsompolyogtak, kisérve nénjük 
tői, egy 11 eves szép leánykától, a ki egy volt 
dohány dobozban gyöngyvirágot, ibolyát, im-g 
nefelejts, t árult. En hozzám a nagyobbik fiúcska

link <’s Iv. ttiik hozassanak b.. kik üli-
Állóan tudnak <:s akarnak gondolkozni.

Köve-.é3 éf csatornázás. Említettük 
lapunkban is, lioov a jovó ovi kő: .oui k'dtsegvetos 
k. rot.'be bizonyos iős/.oo vétetett fel a város kin 
ve é-séi-c és csatornázására. Ez az összeg évenként 
pótadó iitián lesz beszerezve 'é- igy úgyszólván 
alig fogja a lakomig érezni •••n- njabb megtér 
lieltetést. Mint biztoi helyről tudjuk, a város fő 
bírája eriiyedetleniii munkálkodik azon, hogy ez 
a két nagyobb szabású munkálat mar a jövő eV 
tavaszán kezdetét vegye és lehetőleg az óv fo 
Ivanián be is fejeztessék. Hogy az uj kövezés 
miiven anvagu.’d fog e>zk<"> a'iltetni. Ili c nem tudjuk, 
de mind...... . olyan h >z az. mely városunk
igényeinek mind< n tekintetben meg fog felelni es 
a mi állal városunk érléke nem csak magunk előtt, 
de a vidékiek elolt is igen nagy mérvben fog 
emelkedni.

Választmányi ülés. A nagy mi hál yi 
polgári olvasó egyesület választmánya szombaton 
délután a Zoltán vendéglőjében választmányi
ülést tartott. Ez alkalommal a választmány több 
igen fontos ügyet intézett el; nevezetesen meg 
állapodott abban, hogy az egyesület helyiségeit 
Szcghynél helyezi el. a ki hajlandó e czélra 
három kén veimen szobát rendelkezésre boc sújtani 
fűtéssel, világítással, kiszolgálással és takarítással 
együtt évi 3SO frt bérösszegért. Elhatározta a 
választmány, hogy egyelőre megrendeli az Egyet 
értés. Magvar Hírlap. Budapesti Napló, Nemzeti 
I jság. Budapestéi* Tagblatt. Vasárnapi l’jság. 
Borsszem Jankó, Mátyás Diák, Zemplén, Felső 
Zemplén. Ország Világ czimii lapokat. — Tanács
kozás folyt az egyesületi bútorok miként leendő 
beszerzése tekintetében is és a megállapodás az 
lett, hogy a választmány árlejtést hirdet. - Hogy 
az egyesület minden egyes tagja meg legyen 
elégedve a választmány intézkedéseivel, mielőtt< 
végérvényesen határé na — daczára, hogy az 
alapszabályok értelmében feljogosítva van az el
sorolt intézkedések megtételére — egy rövid határ
időre összehívandó közgyűlés elé terjeszti az 
ügyeket.

Postákéz. Múlt számunkban közzétett 
hasonczimü újdonságunkra vonatkozólag illetékes 
helyről a következő értesítést vettük ; „A nagy 
mihályi posta és távirdahivatal számára bérbevett 

és jelenlegi helyiségek bérlet • • csak 1904. augusztus 
héi I én jár le s tekintettel arra, hogy a Nagy-
méltóságú kereskedelem ügy i minisztérium elhatá
rozása sza rint a posta és táx iró hivatalok elhelye
zésére csakis az igazgatóságok székhelyén és táv 

különösen rágás..k'.*h»tt; mimiig beszélgettem vele, 
a kávémból félre tettem néki egy darab ezukrot 
s oly hálásan m-zott reám. mikor azt átadtam n**ki. 
megsiinogatva piros arczát; kérdezősködtem egyről 
másról tőle. Elmondta, hogy:

Bizonv bácsi, nekem muszáj igy járni a 
szép figurákkal v.gyen egyet bácsi! — mert 
szegények vagyunk, aztán mamánk sincsen.

— Hát hol van a mamátok?
Elment.... s a fiúcska könyezni kezdett.
Hova ment?
Nem tudjuk ; eddig mikor a tata elment 

regg*-l dolgozni a kőművesekkel, ő is elment varrni, 
mi gyerek* k meg otthon játszottunk ; azután jött 
egy katona bácsi és a mama elment vele és többet 
sohas.-m jött vissza. — Erre szép holló fekete 
szem it elfutotta a köny újra.

Hát a tat* nem kereste?
De igen, lián* ni nem találta sehol, csak 

egy levelet talált, s mikor azt elolvasta, nagyon 
sirt. akkor aztán elment a tiszta szobába és össze 
tört* mind a figurákat, pedig *»lyan szépek Voltak, 
egv* t p*‘*líg, a mamáét össz.űapasta. mikor mi 
hárman elkezdtünk sírni, megvert bennünket s 
azóta úgy felünk tol*-, pedig előbb olvan jó volt.

— Hát ezeket a figurákat ö csinálja?

• UMrnovenjbvr 26.

beszélő központokon terveztetik kincstári épületek 
vétele vagy építése; kisebb helyeken pedig — 
a minő Nagy Mihály —- továbbra is az eddigi 
béri, ti rendszer fog fenntartatni, ház vagy telek 
vétele egyáltalán nem ezéloztatik. ezért oly értelmű 
megoldásról, mint azt az előző szám jelezte, jelenleg 
szó sem lehet, mert ennek talán helye lett volna 
akkor, midőn 3 4 évvel ezelőtt a bérleti szerződés
megújításáról volt szó s midőn ez irányban a 
tárgyalások megindultak." — Közöltük e sorokat 
már csak azért is, mert tekintve, hogy tényleg 
illetékes helyról kaptuk, annak tartalmához kétség 
egyáltalán nem fér. Miután pedig a dolog így áll. 
csak sajnálni lelet, mert postahivatalunk még egy 
igen hosszú ideig el ő sz dugva a közönség ké
nyelme elől.

A magyarosítás kiváló bajnoka. 
Járásunk egyik községében. Szálúkon, van egy gór. 
katli. lelkész: ('sitrgorirh György. Ez a derék és 
képzett pap minden tehetségét arra szenteli, hogy 
községének tótajku lakosait teljesen megmagyaro- 
sitsa. Már midig is igen szép és dicsérendő ered 
menyi ért cl a magyarosítás terén, mert nemcsak az 
iskolás gyermekek beszélnek magyarul, hanem a 
felnőtteknek is egy nagy része. — A nevezett 
lelkész most egy beadványt intézett a vármegye 
közigazgatási bizottságához, melyben támogatást kér 
a magyarosítás előbbi*. \ itcléhez. Kéri azt, hogy a 
közigazgatási bizottság utalványozzon részére Go 70 
Irtot, hogy 25 ismétlő és 36 mindennapos iskolás 
gvermek részére megszerezhesse az oly szép és 
költői nyelven irt néhai Kosk >i ic< Ignácz. féle ma 
gvar imádságos könyvet, mely már eddig is hét 
kiadást ért el. A közigazgatási bizottság bizonyára 
kiutalványozza a csekély összeget már csak azért 
is. hogy a derék lelkész még fokozottabb tevé
kenységgel és kedvvel lásson a magyarosi tás 
hasznos és nemes munkájához. Különben, hogy 
inegyeszerte milliódon érhetnek el e téren a lég 
nagyobb eredményt, közölni fogjuk ('sürgőnek 
kiváló és valóban figyelemre méltó javaslatait.

— Búcsú. F. hó 20 án tartották meg 
Topolyánkat! a búcsút, melyen a helybeli és vidéki 
ájtatoskodók — a kellemetlen idő daczára — szép 
számmal jelentek meg. Az egyházi szertartások 
után Mihítlorir* Jenő oltani gör. katli. lelkész ven
dégszerető házánál 21 terítékű ebéd volt, melyről 
a vendégek a topolyáid búcsú kedves emlékeivel 
csak a késő délutáni órákban távoztak.

Egyházi hivatalok levelezése. 
Gyakran előfordult, hogy az egyházi hi valók 
magán feleknek Jcozssolgdlaii ügyben fHtrhiinentes* 
záradékkal ellátott leveleket küldöttek. Minthogy ez,

Igen, nekünk meg árulni muszáj, s ő 
nagyon haragszik, ha nem birjuk eladni. Vegy.en 
bácsi maga is egyet!

Igy folyt az én tái-saigásom az okos kis 
fiukkal napról napra.

Egy esle, a napokban egyedül ültem a kávé
házban : nagy érdekk**l olvastam az országgyűlési 
tudósítást, s abban Szilágyi és Apponyi mérkő
zését, annyira belemélyedve az olvasásba, hogv 
szinte felrezzenfeiii. mikor kis barátom félénk 
suttogó hangjával a fiilembe mondta:

Szép figura, bácsi !
Megörültem m ki. m* rt már napok óta nem 

láttam, s már aggódni kezdtem, hogy talán abban 
a nagy hidegben megfázott valanu lyik s most beteg.

(’sak ő volt egyedül, az öregebbik, s szokása 
ellenére most ő czipelte mind a négy gipsz alakot 
s nagyon szomorúnak látszott:

Hát te miért czipelrd magad a figurákat? 
Hol van a kis öcséd ?

Meghalt, ma temettük el szegény! . . . vá 
laszolt a szegény gyermek fuldokló zokogással.. .

Sejtelmein t*-lj*siilt t* hát, szegény kis fiú; 
tífuszt kapott és belehalt.

Az eleven gipsz figura is összetört . . .
Vidí^ky Györyy.
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"az cm* vonatkozó) szabály rendelet téves értelmezésén 

alapszik, a vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
rendeíetet hatályon kívül helyezte. Az egyházi 
hivatalok ezután csak vallási, anynköny'vezetési 

-és iskolai ügyekben levelezhetnek pörtónientosoii 
az illetékes hatóságokkal, de akkor is a boritekotf 
röviden ki k< •II fejezni a levelj. z«’> tárgyát képező 
ügyet is, p. o. „vallás*, ^oktatáeiiggben portó 
mentes.*

— £ rendőrség ftgyelpiébe. Panaszos 
levelet kaptunk e. héten, mely elmondja, hogy 
hetipiaczok alkalmával a fő utczán olyan állapotok 
uralkodnak, a miket tűrni tovább nem lein t. l'.z k 

•az állapotok abban nyilvánulnak, hogy a sz« kerek, 
különösen a hol az utcza már keskenyebb, fel
hajtatnak egészen a gyalogjáróra úgy annyira, 
hogy azon menni teljes lehetetlenség, mert némely 
szekér rúd ja egészen a ház faját éri. Erről szól 
az a hosszú leVél és miután tényleg- igaza vau. 
nagyon sziv.eseu hívjuk tel a rendőrség figyelmét 
a jelzett baj megszüntetésére.

— Kántor választás. A sátorai ja-ujhelyi 
róni, katli. egyház e hó IS'án kántort választott, 
a mikor is a nagyszámú pályázók közül

• Jótzsef kenderesi kántor választatott meg. Az uj 
kántor — kit személyesen ismerünk — bizonyára 
igen rövid idő alatt kedvelt egyén lesz l’jhelyen, 
mert eltekintve, hogy kiváló szakférfiú és zseniális 
zeneművész, társadalmi téren sem.fog semmi kívánni

. 5 vak>t foyt hagyni.
- Vadászterület bérbeadása. A sztraj
nyáni vadászterület bérbeadására az árverés f. évi 

• deczember hó 3-án délelőtt tartatik meg Sztraj 
uránon a községházánál.

— Kinevezések és áthelyezések. />«- 
dinszky Miklós beregszászi kir. törvényszéki al 
jegyző a gálszécsi kir. járásbírósághoz ajhiróvá. 
Á’u/7 Béla sátoralja újhelyi kir. törvényszéki al 

r jegyző ugyanoda jegyzővé, Dezső s.'Horalja
újhelyi kir. törvényszéki joggyakornok a király 
helmeczi kir. járásbírósághoz aljegyzővé és Eper- 

./txsy ’ Ferencz királyhelmeczi. kir. járásbirósági al
jegyző a sátoralja-ujltelyi kir. törvényszékhez át 
helyeztetett, illetve ki neveztettek;

— Portómentes hivatalos levelek. 
Mimién portómentességet élvező hivatal és hatóság 
hivatalost leveleit teladóikönyv mellett adhatja csak 
postára. a midőn a kezelő tisztviselő meggyőzed 
Imiik, hogy azok csakugyan portómentes hatóság 
tói származnak. < Hy portómentes hivatalos levelek, 
ine|y< k feladókönyv nélkül hozatnak postára, vissza 
utasiltatnak, kivéve, ha kiküldött hivatalos közeg 
töl szármáznák : oly levelek pedig, melyek levél- 
gyűjtő szekrényben találtatnak, habár felszere és<".k

* a szabályoknak megfelelne is: Jerélgyíljtö szekrény
ben ta/altalott* felirattal ellátva portóval megter 
keltetnek; ezen portóösszeg azonban mm a 
czimzettői. hanem.a viaszaikért b.oriték alapján, azon 
feladó hivataltól szedetik be, mely a portónnentis 
levelet nem könyv mellett adta 'fel. E ezéll.ól a 
czimzettői visszakért boríték, a feladás helyének 
illetékes posta és táviró igazgatóságához fog be 
küldetni további eljárás végiül.
• " - Meghívó. A hotnonnai ev. ref. missiói-

■ egyház a saját torony és harang alapja javára 
évi deczember hó 1 2-én a „Stefánia* szálloda 

összes emeleti termeiben a sárospataki ev. ref. 
főiskolai énekkar. Mester Istvánná úrnő. Marasca 
Istvánná úrnő, < Hehváry Gizella urhölgy önagyságaik 
és Izsépv* holtán ur közremüködésével tánezmiilat 
sággal összekötött jótékonyezfilu hangversenyt ren 
<lez, meíyiv fkiviil (•zimzett urat* és családját liszté 

‘•lettel meghívja az egyháztanács által felkért bizottság 
nevében: Mánfly István, főgondnok. Sándor,
presbiter, /ééz László, ref. lelkész. Helyárak: Az 
első- négy sorban-szomélyenkiiit. 2 frt. a többi so 
rokban szeinélyenkint I frt ’Hl kr., állóhely 1 fri, 
tanulójegy^f)O kr. Felülfizetésck a jótékony czel 
érdekében köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyug 
táztatnak. Jegyek előre válthatók Pódánti Dezső 
ur gyógyszertárában s cftte a pénztárnál. \ id«ki 
vendégek elszállásolásáról előleges jelentkezést

• gondoskodva• leszz Kezdete este X órakor. •

— An ágyai erdő. Ez a vadrégényes < rdő 
Vradinegyében van és leginkább azért lett oly 
hit >sv. mert e^bon az erdőben történt az a végzetes 
bahset. minek következtében a legma_vaiabb fő 
liercz g fia. László, meghalt. - A szomorú emlékű 
erdőben a közel múlt napokban nagy és fényes 
vadászatok folytak le az orleánsi herczeg tiszteletére. 
A vadászatok befejeztével abban a kápolnában, 
melyet a szomorú helyim emeltetett .lé»zsef főiieivzeg, 
misét hallgatott az illusztris társaság, a mikor is 
OlBippyi Gáspár.csanád Apáczai rom. kath. plébános, 
lapunk kedves munkatársa, szolgáltatta fénves segéd 
lettel a misét.

— GyásT-hir. Miklós I». la nagy rozvágvi 
földbirtokos neje ;• Szeghy Martba, élete ÖG ik 
esztendejében, szivszélhiidésben váratlanul elhunyt. 
Az ifju nő halála szélesen kiterjedő családi kört 
ejt mély gyászba. a férj bánatát megosztja 
/.omplémmegvéu' k előkelő társadalma is. a mely 
nek egyik legszebb női erényekben gazdag fogja 
volt az elhunyt nő.

Lelkészválaaztás. Tóth Ferem-z d< 
regnyői ref. lelkész, utódául Tudja Mihály m. izsépi 
lelkész választatott meg,

— Vásár. A f. h<> IS án és in én llomoimán 
megtartott vásár a reggel megindult • sőzés daczára 
eléggé- élénk üzletim netii volt. A kereslet é> kínálat 
egyaránt nagy volt. A vásár menetét kissé- ímg 
lauyhjtotta azon körülmény, hogy a barmok közt 
ragályos betegségek miatt a baromvá-ár megtartása 
betiltatott.

— Esküvő.- Pajk"ssy Gyula munkács 
egyházam gyei pólynv égz.eít papnövendék, f. hó 21-én 
vezette oltárhoz b'ákéiczon Ih’dtts János nagvmihályi 
kei\ alcsper- s, rákócz.i hdké-^z szép é-s kedves leá 
nyát Ilertát

Áthelyezés. A közoktatásügyi miniszter 
Kuzailla l’él< r hoinoimai áll. segélyezett községi 
polgári és felső ker<‘sk» delmi iskolai s- g, <| tanítót 
a dévai állami tanítóképző intézethez segéd tanári 
in inőségben átholyezte.

— TŰZ. llomounán f. hó 21 én este 5 órakor 
a Kováts ufezai Hah tk>•r/7.<-fél<‘ házban, az idő 
nedvességének daczára, ismeretlen okokl»é»l tűz 
ütött ki. imdy a házat teljesen elhamvasztotta. A 
tüzohé»ság c.-ak a ház környékét tudta a tiiztöl 
megóvni.

Színház.
Ib i tsi Jé»z.sef színtársulata f. hó 21-én kezdte 

meg előállásait N. Miliályhan a „Kos“ vendéglő 
nagytermében, még p> dig a követki ző sorrendie n: 

Sziaiilx'lon. november 21 én Beőthx Las/h* 
kitűnő bohózata a llóni bácsi került első bemu
tatóra. Igazán ügy esen láttuk bemutatva />’< sscHyi i 
Lajos alakításában a Sziporka család becsületét 
védelmező Béni bácsit, kit jókedvű humora miatt 
a <!• ríilt hangulatra keltett közönség nem • gyszer 
tapsolt a lámpák elé. Ligeti Józsika Ella ) fess 
menyecske volt, ki mint a llvmen rózsalánczai 
alatt szívesen görny< dő fiatal asszony bilincselte 
le a közönség figyelmét. ///’. Hevesi József ’l'ipka 
Leander többször keltett ilcrültségvt a közönség 
körében.

Vasiimap, nov. 22-én adták a -7 Kazmért 
telt ház előtt. Ligeti Józsikában Margit sok tor 
mészetesség volt; lialLiué Teréz a gondos anya 
szerepét jól játszotta; Szabó Mari Ellen Bloch 
ezen tehetséges színésznő, az amerikai nőt igazán 
mesteriestül alakította. Jók voltak Harasyi,e Emma. 
Rdcz /da és Játti János. Végül a kit talán első 
helyen kellett volna említenünk: /lessenyei Ixijos 
a Smiile Gclb szerepét hűen ésjellegzeP sen játszotta. 
A zem kiséret gyenge volt.

Kedden, nov. 21-én (’siky Gergely világhírű 
színmüve az Őrbk törvény került színre. Babérokat 
arattak ez estén '/örök tóméi Szilvia , ki hévvel 
és igaz érzéssel játszott; Szabó Mari (Bella mint 
rendesen, ma is művésziesen játszott. Nagyban 
hozzájárultak az est sikeréhez: a kifogyhatatlan 
huinoru ilessenyei t.ajos. Jani Jdnos, Hallánt 
Ti réz és I icáy Lajos.

Szudán, nov. 25-én llátkay László népszin 
müvét a t'siUaghuUást adták. Ilessenyei Lajos 
Alkony József szerepéin n azt a benyomást tette 
ránk, hogy ő mindig s mindenütt, megállja helyét. 
Sz-'pen játszotta el s nagy liévv<d Alkony szerepét. 
'/örök ( őrnél ügyesen és m< ghatóan aiakitotia 
Máriát. Ligeti Jósika jó és csinos, hangja üde és 
csengő volt. Fölösleges mosolyokkal is rendelkezik. 
Pintér István (’sók Ferke k'-lh-mcs baritonjában 
gyönyörködtünk s ug\ o, mint partmrje. Ligeti 

| Józsikái méltán rászolgáltak a sűrű tapsokra.

Havasi Gyula Tündér Sándor) jóizü volt. Havasiné 
Emma és Péresy Mari epizódszerepeikben szintén 
jók voltak.

Ma (’vitörtökön. nov. 2G án kerül színre 
llón.aszöky Gusztáv víg bohózata a Melfóságos csíz 
madia, melyről a jövő számban.

* *
Egyben tudomására hozzuk a közönségnek, 

hogy a ma széthordott szinlap szerint szombaton, 
úiov 2s áll Bessenyei Lajos jutalomjátékául Szigli
geti Ede hirm ves opeia ttéje; a Nagyapó és a vig 
mendikánsok kerül szilire. Ezen darabnak megte
kintésére szinte feleslegesnek tartjuk, hogy a pub 
likum figyelmét különösebben is felhívjuk, mert 
aki ismeri e kitűnő operettet s a jutalmazandó 
Bessenyei Lajost, azt a színészt, kinek előadásait 
igazi élvezettel hallgattuk már addig is, az egy 
kellemesnek ígérkező estének az eltöltésére kínál
kozó alkalmat bizonyára készségesen fogja meg 
ragadni. A— ó.

CSARNOK.
Az orvos orvosa.

Elbeszélés.
Irta Varosy Gyula.

VI.
Ilnzsi néni is nő?

— Csakhogy az öreg s csendes, s valakinek 
csak kell lenni, a ki főzzön és a házamat vezesse.

Ez pedig okos és kedves, csupa élet, 
iarsa-ágában föh'levonülnél, jó kedved, melyre 

<•bben a síró riv.. időben mindenkinek oly szüksége 
van, visszatérne.

— Ezek daczára sem hozd el; luigvj enc. in 
nyugalomban. Azok a bizonyos virágok elhervadtak 
már. s számomra csupán azok maradtak meg, me
ly knek. gyökereiből a gyógyitó irt fizik a láz- 
betegeknek.

E szavak után Gergely szemeiben mintha vé
kony könnyfátyoi jelent volna meg. (’sak egy sziv- 
dobbanatnvira. azután eltűnt.

Tehát ne beszéljünk erről, inkább kocz- 
czintsunk még egyet.

— Te iliatol. de én már nem iszom. 
Miért ?
Az elől>’» . kerdezéd : mit irtani a jegy- 

zet«*kl>e? Halld: „A nőláz ellen legjobb, ha bort 
nem iszol. “ Nekem elég volt.

Tehát csakugyan nem akarod őt látni 7
— Nem.

Sz« rvusz. jó éj-zakát. Vigyázz az irataidra. 
Kereszt vasa- íjto és én őrizzük. Jó éjszakát.

A kapu nyílt és < sukóflott; a patikárus távo
zott. s a doktor pedig odaült az Íróasztala mellé, 
sovány kezeivel szétteregette az árkusokat, közelebb 
vonta i gyertyát, s átfutotta újra a jegyzeteit. Mi
dőn vé-gére járt ezeknek, felütötte az angol és fran- 
czia könyveket, s olvasta, mint jámbor szerzetes a 
sz ntirást. Majd becsukta okét, összekulcsolta kezeit, 
karjait az as/.talra nyugtató és leborult. Ki tudja, 
hol já rt az. i sz . mit gondolt és mit érzett? Doí»o- 
got te sebesebben a szive? Annak a léleknek, mely 
már félig meghalt, volté idegfiszifő gondolata? 
Váljon melegít e a miazmák és mikrobok gondolata ?

A szobában hallgatott minden, mint az élet
telen tetemek, melyek nesztelen abisszák hosszú ál
maikat.

Ih'ter pedig várta a csengetést, hogy az urát 
levetkőztesse, de az m in hívta. Gergely ott bóbis
kolt az asztal fáján hajnalig; hajnalban íolébredt. 
mert végigzuhant a padlaton. Fő«|t.-•m./iygott nagy 
nehezen, odatm nt az induktív telephez s megvilla 
nyozva fájó tagjait, lehevert a divánra.

Még csak annyija sem volt neki, a ki meg 
kénhv.te volna tőle: Fáj e még valamid Gergely?

III.
Az utolsó hófoltot is felszívta a nap melege, 

s az ereszek alá megérkezéiiek a csicsergő fecskék.
Bogárhegyes fölött öröm, vidám zaj föllé be 

a kék magasságot, csak arra az egv házra borult 
néma hallgatás. Itt örökös tél tanyázik, lefagyva 
a szív virága, tarolt az érzelem ligete s ott. hol 
liimcs pázsitnak kellene elterülnie, érzéketlen kővel 
borítva fájó pusztaság vonul el.

Hétvárinál minden úgy maradt, a hogy az 
ősszel volt. Hallgató) experimentácziók, komikus 
intermezzók. rögeszmés gazda, devajkodó) szolga, 
11iiség, • s gazd asszo11 v.

Csak a szegény lluzsi néni töpörödött össze
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nngyon. Régi gyomorbnja n»go>n el ivettv : a leien 
sokat szenvedett. A jó ..i-.-g szótlanul tűrt és nem 
kéretett magához orvost. Hélvárinitk u világért 
nem m.rt vidna szólni, mást meg vélek lett volna 
hivatni Sok-zor. mikor véirsö erejét is fogyni 
érzé, töprengett 
hagyja e el a 
magányos 
lelkét ?

Nem.

____ végső értjét is
magában, ne mondjon e föl. ne 

yámollalan < mbert, hogy valami 
varzokban nyugodtan lehelhesse ki

....... sem ' borzadt vissza a gondolattól. I t<»l'*“ 
leheletig nem hagyj i el lelki beteg gazdáját. Más 
jönne, a ki ölne az alkalommal, s a ki hűséges 
szolgálat helyett álnokul megcsalná, meglopná a 
magával is tehetetlen < mbert. Ilii örkí’idc* kíizepettt 
itt fog meghalni a küszöbén. az lst« n. az meg 
fog fizetni mindenért.

Mikor ezt átgondolta az áldott lelkű venasz 
szonv, egv könv' t morzsolt ki szeméből a olvasója 
nak keresztjét hévvel csókolgatta.

Ez lesz az ó jntalmazója és jutalma, a j«» cse 
h-kedetet megjutalmazó Isten. Csak már az orvos 
ur gyógyulna meg.

S a hűséges lélek maradt és són adott.
Egy tavasz déh lötti 11 órakor Pvter azzal !•• 

pett be a laboratóriumba, hogy kiihött a kolera.
— Nálunk ? — kérdé az orvos hevesen.
— Nem, Eramziaországban.
— Szamár, az n< m ér semmit.
— Nagyon is sokat ér. kérem alásan, hunyor 

gott a szolga. — Amint az újságból olvasóm 
most i* van nálam egy Toulonban egyre másra 
verik alvóit a doktorokat, mert nem tudják a bajt 
orvosolni. Az egyik tudós ur azt mondja, hogy 
valami kainpós bogaraktól keletkezik ez a nyavalya. 
h«»gv a féreg rettenetes nagv számban beleveszi 
magát az eml><*rl»e. összehúzza az erek<*t es izmokat, 
s addig hozza és görcsöli, mig a szuszt ki nem 
szorítja belőle. A másik, pedig azt ál iija. hogy 
ugv szívjuk be a levegővel, mint a port, ragad a 
ruhától, érintkezéstől; aztán kerülünk, fordulunk és 
főlfordulunk.

Ostoba! Hisz mindez én nálam is le van

M«lv árveró»n»k » homonu»i kir. jl.lr.'oáirnak 74Hí/l»»«. 
Kamu intiów folvtál. int.', frt tökekóvatelé., unnék 1HSMI ovi 
»ugu.»t. I.ú l nnpj.t.'.l jár.’. «•/, kamatai na eddit oaaaeaen 
111 frt 3»i krban biróilag már megállapított költségek erejoig 
llonmnnán a bolt helyiségben és végrehajtást szenved., 
lakásán leendő eszközlé-ére 1896. évi OOV. hó 39. ll&p- 
jának délelőtti 8 Órája határidőül kitüzetik ÓS ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok az |MM|. évi LX. t.-cz. 107. es ION §-a 
értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is el fognak adatni.

Kelt llomonnán 1N9Ó. évi nov. h» 20. napján.
Tomory Antal,
kir. bir. végrehajtó.

339. sz.

1 s'.'i,. végr. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az. 1N*1. évi LX. t.-cz. 102. 

$-a értelmében ezennel közhírre teszi, hogy a sümegi kir. 
iárásbir.’.' ig 1M96. évi II**. polg. számú végzései következté
ben Ih-. Kelemen Ármin ügyvéd által képviselt He. SeékiJg 
Albert iigjvéd sümegi lakos javári ltot?nberg Jakab hoinonnai 
lakos ellen 45 frt *9 kr. s jár. erejéig fogan itositott kielégítési 
végrehajtás utján le- és fölülfoglalt és 12<»M forintra becsült 
különféle szobai bútorok é* felszerelések, ágy és fehérítemilek, 
.sztalterítékek stl.bŐI all’, ingóságok nyilvános.árvorésen el
adatnak.

Mely árverésnek a hóm viinai kir. jbiróságnak 599l/l«9<». 
számú végzése folytán 45 frt *'• kr. tőkekövetelés, ennek 1*91. 
évi július hó 3 ik' napját I .jaró iV» „ kamatai és eddig összesen 
21 frt 2<i krl.an biróilag már megállapított költségek erejéig 
llomonnán végr. h ijtá«t szenved- lakásán leendő eszközlésére 
1896 évi november hó 27. napjának délutáni 3 
Órája határidőül kitüzetik . ’ ahhoz, a venni szándékoz’k 
oh megjegyzés.. I hivatnak meg. Imgy az érintett ingóságok 
az 1K*I. évi l.\ t. . z. IO7.ÓS !(»'. sj értelmében készpénz 
fizetés mell ’l « legtöbbet ígérőnek bersár.m alul is el fognak 
adatni.

Kelt Humoinián. Ifi9«. évi nov. hó 10. napján.
Tomory Antal,

kir. bírósági végrehajtó.

311. mzmiii.

a

f-giirnai
„K o s“-hox oumzett szállodája

Sztiny gróf kastélya átellenében
2ST a g-3r-1-4C i lx á, 13r o n..

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt

asztali és csemegeborait
utczai kiinérésbeu mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42
n w " " ... ■ . í.4
w ■ » " . GO

Feszt féle Viimai gyöngy . 1.00
Hegyaljai szamorodni . 1.20

. 1.50
twit-iki . . gyógybor . 20d

Az orros árak b. figyelmébe!
Tokaji ásszá gyógybor

leRt- . .
Ménesi veres asszú
Kitűnő ó szilvórium
Szyrmiai régi
A borok árai nagyobb mennyiség 

ségi lég olcsóbbak.

1 liter 3.00.
. 4.00
. 5.00
, 2.50
. 1.10
, 1.50

vételénél egyez

szives túdomá

Árverési hirdetmény.
A nagvmihálvi kir. járásbíróság az 1881.

L.\ t. ez. H»4. § a értelmében ezennel közhírré 
liogv a sátoralja újhelyi kir. törvényszék 

v. számú végzése következtében Zlr. Hatig 
ügyvéd által képviselt tátoralja újhelyi

az

Szerkesztői posta.
Szaluk A/ ijó-il t.ii< z.t < z.ikket a jövő «z.n inra okvetlen 

várjuk.
Költő Annii ver* van iniir nálunk, hogy mz ur*/. ig 

f»oo viliél.i lapját ké|»r-vk lennénk jé időre • Hálni. Igy tehát
• >u *e remélje h«»gji „bUMnngő- szivének ^sulyo*" t'ájdMliimit 
I «| unk utján I.o’.zm a kő/.őn-.-r tu-litin.-i'.ir.i.

Műkedvelő s-ijnáljnl'. In.gi lH-kül«|ött «l..|g«izMtTt nem 
k-z-lhetjük. Meuleneaetre k.ir. Imgy az ■•mtk neme* t i .-kvese 
<>h an ki.-ínye* <|.ilg..k miatt liajéb-réM szenvedett. Az illetők 
h» vétettek i» a jótéktHiyság ellen, annyira még *em hüuö.MÖk. 
ho \ nh kentén) ítéletet lelie*>»en i nuk alkalmasul. Ni 

.1 . i ■ . . ■ . lk k---kk“
Praxcdis Ekkvh.ir«l«»k ma nem léteznek i

* r»ino« kiilitó. de nem feltétlenül *zük-«ége*. 
In.zomáin legyen : a mai Ekkeharduk nem 
t<>rik mz eszüket. Itanem tanulmányaikat 
kezdik.

Semper Idem i ovza i . u jó volt 
vonatkozásúik igen átlát»zt>k é« igy az. nem

Dalma t '/.ikke nem all ir>.«l ilmi 'zinv.maion és erőien 
politizál mindkét ok iánk nezve lehetetleníti. Különben 
őszinte véleményünk. hogy az ön -zamára az irodalom vágj 
puhln zi'tika tereli nem termettek babérok. .Mig ha 
lajstromot vezeti, miniszteri elismerést i* nyerhet 
jutalom el ia marad.

Nagy-Mihályi Le._n.-n nyugodt ne féltőén 
mert az illetőnek pappen.lekli nvilai ellen teljesen 
variunk. Különben, a kik jobban imiierik tudják 
•'•rökké nagyzási mániában fog szenvedni, rögeszme 
i'» iffj komolyan *z»ml>a -im vehető.

Ill.l M)álllNtilM 
. c*ak kellő 

t W .iltlmri •biloii 
a telekkönyvi.n

mz ailó-
— Ilit N

minket, 
vértezi «• 
hogy az 

•■i v Minink

Felelős szerkesztő
GÁL VILMOS

Kiadótulajdonos
LANDE8MAN

44«» 411. 142. *z.
l*9ft. végv.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bir >.i_i végreha’t.'. az 1**1. évi LX. t.-cz. 

I'»2 $ a vrtelmébrii ezennel közhírré t. s/i, hogy a s. a. ujlielvi 
kir. t-.rvénv szék !*••<;. évi 91.’»7. 915*. 9159. «zámu végzései 
k.v Ctkcztebvii /*<’. Vo.A... i.t Erii" ügyvéd által képviselt 
Kbnt Adolf. II..« \looo .« Hkihh- Jákob hoinonnai lakosok 
javára .Vrw«m». \lorknn hoinonnai lakos alperes ellen 3<mi frt, 
27«» írt es ||i', út » i.u rej.’ig foganatosított kielégítési végre- 
haj’ is utj.iii |». és felülfoglalt és 4<>4O frt 45 krra becsült 
szobai bnt. r-k • * felszerelvényi’k. konyhai eszközök ágv 
nemíiek s a rnh ik. ie«ke.b-shvn különféle női felöltőinek 
mutok n i | I. <k kes/kem>k gallérok l.arhet, karton. ‘Z.vtin 
k‘H ív i-z stbl...| all mg » ig. k nyilvános árverésen eladntnak.

évi 
teszi. 
Kiüti !»ii. 
He mát
polgári ffikiirrkpcnttár javára gráf Sztáray htrán 
öriikötei elteli 13.1 KV frt tőke és járulékai erejéig 
elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 11.S9A frtra becsűit gazdasági gépek, 
kocsi, szekerek, szánkók, lószerszámok, jármok, 
ekék, boronák és pgyébb gazdasági eszközök, 
kertész-ti szerszámok, műtrágya, krumpli, árpa, 
szalma, ' irágok, tűzi fa, növény takaró, ablakok, 
zsindelv. bor. házibntorok és egyebekből álló ingó 
ságok nvilvános árv< rés utján eladatnak.

Melv árverésin k a hely szilién vagyis Sztárán 
a gráf Sztárag fél.- udvarban, leendő eszközlésére 
1836. évi november lió 30. napjának dél 
előtti 11 Órája határidőül kitűzetik és ahhoz a 
v. nni számlékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat 
nak meg. hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, 
az lKSj. EX. t ez. 1<>7. értelmében készpénz 
fizetés mellett a legtöbbet ígérőin k becsáron alól 
is elfognak adatni.

Az el:.', ‘verezendő ingóságok vételára azonnal 
lesz kifizetendő.

Királyi járásbíróság. Nagy Mihályon, 1K‘M>. 
nov. hó 21 én.

Van szerencsém a n. é. közönség
sára hozni, hogy üzletemben állandóan f r 1 a a 
ciapolásu kőbányai aer, villás reggeli 

és friss kassai virslii kapható.
Ebéd, vacsora, hideg meleg éte
lek a nap minden szakában étlap sze

rinti rendes árak mellett kaphatók.
Az utazó közönség szives figyelmébe ajánlom 

újonnan renovált vendégszobáimat. 
— TiígaH Mállók r* kocttlusinrk. —

8^* Nem létezik "tMl 
többé tintaféreg a tollon ! ! !

Nem kocsonyásodik az üregben !

minden írással foglalkozónak
örömére szolgál,
* cgII irodában sem szabadna 

hiányoznia !

433. sz.

Ho*kori<'fi Jánon
kir. járánbiró.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az. 1HM1. évi I.X. t.-cz. 

102. $ a értelmében ezennel közli Írré teszi, hogy a s.-a. újhelyi 
kir. törvényszék '.tíot é« 7070. számú végzései által Ehnránmkg 
l.úttl-mt l'rlrovtiy Ak"sné javára ll’rűr* iliriri ellen 4C2O 
írt tőke, ennek 1*9<». évi julius lm I. napjától számítandó 
»’>" „ kamatai • - étidig i.ss/.es.-n 5M frt 27 kr. perköltség' kö
vetelés erejéig elrendelt biztosítási és kielégítési végrehajtás 
alkalmával l.iróilzg lefoglalt és 1CI3 forintra ImesUlt sarju, 
ekék, lószerszám. »tl>. stbből állé. ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak.

Mely árverésnek a 4902 3. az. kiküldést rendelő
v< gzés folytán a helyszínén, vagyis Máleza községházájánál 
leendő eszközlésére 1890. évi decz hó 2. napjának 
délelőtti 10 órája I it.iriilőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az. érintett ing óságok ezen árverésen az iXMl.vvi LX. t.-cz. 
It»7. ö a értelmében a legtöbbet ígérőnek a bees.áron alul is 
eladatni fognak.

Az. elárverezendő ingóságok vételára az lKMi. évi LX. 
t. ez. los. sí Iimii megállapított feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Nagy Mihályon, l*9i> évi nov. hó 19. napján.

Gál Vilmán,
kir. Iilróoi|ri véirraliKjtó.

1H96.

Kizárólagosan osakis 
LANDESMAN B. könyv- és papir- 
kereskedésében NAGY-MIHÁLYON 

kapható.
A wReform- tintákból minták ingyen kaphatók.

Legolcsóbb öltönyöket 
saját nagy választékú valódi angol 

gy apj uszöveteiből 
a egujabb divat után és ejgyorsabban 

készít:

REICH ADOLF
Nagy-Mihályon. fontosa.

Nyomatott Ijindesman B. könyvnyomdájában.


