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SZERKESZTŐSÉG :
Hova a lap azellemi részét illető minden

közlemény intézendő

Török-utcza 220 izám.

Békés forradalom.
Alig néhány éve, hogy megünnepelték 

a nagy franezia forradalom századik évfor
dulóját, amely forradalom alatt hirdették ki 
az emberi jogokat. Európára aj, reménv- 
teljesjövő hajnala derült, a szabadság, egyen
lőség és testvériség sugarai adták meg ezen 
derült hajnalnak az első fényt.

Ite a franezia forradalom erőszakos meg
rázkódtatás árán tiporta sárba az akkor fenn
állott társadalmi rendet és az egyes társa
dalmi rétegek helyzete egymás iránt ezen 
hatalmas evolutiok közben megváltozott, az 
eddig elnyomottak fbliilkerekedtek.

Azonban miként a vihar, csupán felkor
bácsolni képes a tengert, és a vihar lecsilla- 
pultával ismét régi sima tükrét mutatja, épugv 
visszatér az emberi társadalom a természetes 
rendes mederbe, ha erőszakos megrázkódtatá
sok ki is fogadták egy időre a rendes fej
lődése Htjából és csupán azon eredménye 
maradt meg a viharnak, mely a természetes 
fejlődéssel párhuzamosan haladt.

Es valóban, ha mai társadalmunkon 
végigtekintünk, nem jut arról eszünkbe liogv 
immár száz éve annak, hogy a szabadságot, 
egyenlőséget és testvériséget, mint az emberi 
társadalom természetes alapelveit, hirdettek 
világgá és hogy e dogmák megerősítéséért 
milliók véreztek el a vesztőhelyen és a 
csatamezőn.

Ismét léteznek és pedig' nevezetes jogok, 
melyeket az aristokrata megszerez, esak azért, 
mert született és a mi a fődolog ezen jogok-

T A R C A.
Ne hagyd óh édes...

AV hagyd óh AZes „asszony “ a szilemet 
E telkemet ölő kínos gyötrelembe.
-Ve kutassam, ne keressem míg torább is 
Kárhozatom, iidriim bürüs szép szemedbe, 
Hisz’ kérés nékem az ég. föld minden iidre 
A te szerelmedért asszony kárpótlásul. 
Hátha együtt volna minden iidre. kínosé 
8 ha ezerangi lenne is még ráadásul.

Mert szeretlek létem minden atomjaiul. 
Imádlak, mint a napimádó a napot 
8 régig futhatja lelkem a mindenségit. 
Nem talál szerelmemhez hasonló nagyot: 
Egy menyország iidre lakik a szírembe, 
Hogyha nini reted bürüs szemed csillagát, 
Ajkad, hogyha nyílik, hangodat, ha hallom: 
Szíremet tündérálmok kéjjé rezgi át.

. . . Nos tehát asszonyka : mért roll lelkem 
Mint a csillagtalan ég borús, oly sütet; 
Kárhozatom avagy iidriim tőled rdrnm 
Döntsd el hát „szaruddal" sorsomnak regzetet. 
Ámde, hozzon bármit reám szarud, sorsom 
Az én szirom asszonyka téged suli sem feled 
8 ha él a sírban is egy élet paninyka, 
Ott is reád emlékezik — téged szeret!...

g. r.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Ik'niU'iitell. ii Ivvelt-k iulu loga.Italnak „|.

Nyílt tér soronkint 20 kr. 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre 
Fél évre 
Negyed évre

Egyes Hzám ára 10 kr.

nak. más halandók előtti előjogoknak értékük 
'•in es a polgár, ha jód megszedi magát, a 
hgiiag.vobb kitüntetésnek tekinti, ha ama 
született aristokraták közé emeltetik — a 
misein plebs pedig megbámulja őket.

Igv államinak hát az emberi társadalom 
'iszonyai száz évvel a franezia forradalom 
utón.

Be az emberiség nem nyugszik. Valamint 
az élettelen természetben minden az egven- 
suly felé törekszik, melyet a testek elérni 
iparkodnak, ha abbéd kizavartattak, úgy az 
emberi társadalom egves rétegei is. akár 
vannak a küzdelemnek nyomai a felszínen, 
akár nincsenek, folyton folyvást gravitálnak 
természetes sulyoknál fogva, hogy a társa
dalom épületében azon hehet foglalják el. 
mely őket természetes sulyoknál fogva 
megilleti.

Azok, kik csupán azon küzdelmeket 
látják, melyek a felszínen megjelennek, iniiii- 
káskerdesről szólnunk. a ki azonban a társa
dalmat folytonos fejlődésben szemléli, annak 
szemei elé egy soha sem nyugvó linrez tá
rul. méh' sokkal élénkéiül bármely 'érés 
revolutiónál és ez a bevés forradalom.

Ma már mindenkit tudja és látja, az 
államférfi épngy. mint a közönséges polgár
ember. uralkodói és alattvalói egvaránt. liogv 
hatalmas változások vannak készülőben az. 
összes kiilturálhimok társadalmának struktú
rájában és az ttju német estiszár. illetőleg 
tanácsadói abban mutatták leginkább, liogv 
a társadalmukat legalább e téren megértették, 
liogv megalkudni kivárnak a szoeziálistákkal,

Miért nem iszom sört?
• Irta ó> felolvasta a nagymihályi polgári olvas<>-egycsíllet 

l»y". évi február hó 27-iki farsangi-estélyén fiái

Mindenre születni kell. Az egvik miniszter 
elnöknek, a másik parádéskocsisnak születik s az 
is lesz belőle, mert a ki miniszternek született, 
abból soha sem lesz jó parádéskocsis, viszont a 
parádéskocsisból nem lesz soha jó miniszter, mint 
azt a történelmi példák is mutathatják.

Én például peches embernek születtem. Az 
apám is az volt, de még az öregapám is.

Itt van ni: a pecliem most is nyilatkozik, 
mert nem tudok e felolvasásomnak megfelelő 
czimet adni. Nem nevezhetem budapesti kaland 
nak. pofiig ez hangzatos czim lenne mert, bár 
az eleje Budapesti n történik, a folytatása már 
Kassán; és kassai kalandnak som nevezhetem, 
mert a vége meg már I’jhelven folyik le. — Pedig 
érzem, liogv el kell mondanom, mert különben 
kifúrná az oldalamat s bele halnék, mint a felfújt 
duda, nielven léket ütöttek. Ez esetben pedig mit 
csinálna hat neveletlen gyermekem?

Ezért hát ezen felolvasásom czimémk helyes 
megállapítását a tisztelt hallgatóságra bízva, sietek 
elmondani históriámat, bár tudom, hogy a végén 
csa’. rajtam fognak nevetni.

Kereskedő vagyok. meglehetős évi jöve
delmem van. mit minden évben szépen elköltők. 
\ agyonom s< mini.

Egv idő óta háziorvosom azzal ijesztget, hogy 
ha föl nem hagyok a sörivással: tavaszra már 
rózsát ültethetnek a síromra. Mivel pedig a síirt 
még az életemnél is jobban szeretem, elhatároztam, 
hogv biz én nem mondok le a sörivásról, hanem 
biztosítom az élet*m  3O.(MK) forintra, miből csa
ládom halálom után tisztességesen megélhet.

KIADÓHIVATAL;
írt Hova A*  előti/.eté-ek, hirdetési és nyílttéri

I frt. <líj.nk küldendők :

Landeem&n B. könyvnyomdája.

mig a vaskanczellár azzal árulta el, hogy 
korát nem érti, midiin azt hitte és a szerint 
cselekedett, mintha a társadalom fejlődésének 
szuronyokkal lehetne útját állani.

Mindenki érzi, hogy a társadalmak ha
talmas rázkódtatások előtt állanak és véres 
katastrophákat emlegetnek, ilv énektől tar
tanak.

E félelem azonban alaptalan. Ha azok, 
kik a kormányrudját tartják, meg fogják 
érteni korukat és megtudják Ítélni azt, hogy 
mit követel a korszellem már a természetes 
fejlődés következtében, akkor ez utóbbi ter
mészetszerűen a rendes mederben fog ma
radni. Ha azonban a fejlődésnek útját állják, 
ha az árt, ahelyett, hogy lefolyásáról gon
doskodnának. elzárják, akkor jaj nekik, az 
hatalmas erőkifejtéssel áttöri a gátat és el
sodorja őket nyomtalanul.

Es jegyezzük meg jól. Ezen örökös 
küzdelem nemcsak a nagv kulturnemzetek- 
nól van meg. lianem valnmennvinél kivétel 
nélkül egyiknél nagyobb, a másiknál kisebb 
mértékben a természetes fejlődéshez képest.

Es ha elérkezik az ideje, hiába fogják 
a legmagasabb polezra ültetni a született 
törvényhozókat, lerántja őket onnan a kor
szellem és a legjobbakat fogja az uralomra 
juttatni; ha elérkezik az ideje, hiába ragasz
kodik majd a nagybirtokos birtokaihoz, azok
nak fogja adni a korszellem, a kik a fői
det mixelik: ha elérkezik az ideje, hiába 
fog építtetni a tőkepénzes bérházakat, hogy 
abban polgárok a lakás fejében tőkéjét ka
matoztassák. a korszellem meg fogja adni a

Ezzel az elhatározással végigjártam az összes 
biztositó intézeteket, de sehol sem akartak 30.000 
forintra biztosítani. Egyik helyt azt hozták fel, 
hogy már 50 éves vagyok, másik helyt, hogy 
nagyon kövér vagyok, könnyen megüthet a guta, 
harmadik helyt, hogy kereskedő létemre gyakran 
vagyok kitéve balesetnek, stb.. stb. — egyszóval 
az összes életbiztosító intézeteknél, bár a legelőnyö
sebb feltételeket kínáltam, hol szebben, hol gorom 
bábban, kiadták az utamat.

Már kezdtem kétségbe esni, mikor utolsó 
kísérletül egy angol biztosító társulatnál próbáltam 
szerencsét. Húsz doktortól szedtem össze bizonyít
ványokat. melyek kidicsértek, hogy oly egész 
séges vagyok, mini a makk, hogy még száfc évig 
is elélhetek forintomba kerültek a bizonyít
ványok s felutaztam Budapestre, jelentkezni a 
társulat magyarországi igazgatóságánál. A társulati 
orvos szintén megvizsgált s felvehetőnek talált, 
ez is kétszáz, forintomba került igy azután nagy 

szaladgálás, utánjárás után, biztosította az angol 
társulat életemet forint erejéig.

Elvégezve minden dolgomat Budapesten, 
utolsó este betértem a kerepesi úti Schodli ven 
déglőbe katonazenét hallgatni. A helyiség tömve 
volt s csak egy hosszú asztal mellett találtam 
helyet két fiatal bőrszakosztályi ur mellett, kik 
— a hangulatról Ítélve — már a tizedik spriccer- 
nél tartottak és a kik ennélfogva kegyetlenül 
szidták a magyar államvasutakat zónatarifájáért, 
mert mióta olcsó az utazás, az. emberek csak fele 
annyi czipőt szakgatnak el.

Nemsokára még egy ur telepedett le mellém, 
kiben még egy fővárosi detektív is felismerte 
volna az angol touristát parafasisakjáról és obiigát 
veres pofaszakálláról. — Az angol minden öt 
perezben felhajtotta krigli sörét, elővette veres-
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lakiÍHt azoknak, kik a tónwvlaloin érdekében 
kifejtett nmnkáiuiiigukért nyugodt otthonra 
atominak; hiába zárkózik el a munkaadó 
majdan a munkások követelései elöl, meg’ 
fogja osztani a gvár jövedelmét azokkal, a 
kik a jövedelem létrehozáséiért dolgoztak, 
vele együtt dolgoztak.

Nincsen ugrás a természetes fejlődéslten. 
Nem fogják a gazdagokat kirabolni, nem 
fognak a lakók strike-olni. nem fogják a 
földbirtokosokat elűzni, de legyen az bár 
százados fejlődés utján, a társadalom létre 
fogja hozni azon egyensúlyi állapotot, mely 
a socziális békének megfelel.

Boldog leszen azon ország, melynek ve- 
zérférfiai jókor megértik korukat és jaj azok
nak, kik képzelt jogaik védelmében ellen
állának a kor követelményeinek. Ezek majd 
megtanulják, hogy bármennyi is a katona, 
sokszorta több a haladás, a társadalom 
katonája, és ezen táborban a rokkantak ep 
úgy hatalmasak, mint amott a legvitézebb 
katona. I>r. t'leim-hmtiHU S<in<l<>r

-- Városunk képviselő t o s t ü I o 1 e t e 
f. hó l én délután igen látogatott közgyűlést tar
tott. melv alkalommal fontos városi ügyek kerültek 
tárgyalás alá. Így a többek között elfogadtatott az. 
lsttfi. évi zárszámadás megvizsgálására kiküldött 
bizottság jelentése, továbbá elfogadtatott a város 
kövezése és csatornázására vonatkozó szabályrendi 
let tervezete, mit lapunk más helyén egész térje 
(leimében közlünk. Kimondta a közgyűlés, hogy a 
kövezés és csatornázás ügyében teendő további műn 
kálatok megtételével megbízza a város főbíróját, 
a ki minden legkisebb részletre kiterjedő figyelem 
mel ismertette a nagyfontossigu ügy megvalósitha 
fásának módozatait. Elhatároztatott a ezélnak meg 
m-tn felelő vágóhíd renoválása is. Néhány apróbb 
ügy elintézése után a közgyűlés feloszlott.

Az uj anyakönyvi rendszer 
behozatalával a vármegye, hogy az uj törvény
követelményeinek megfelelhessen, kénytelen volt 
a jegyzőktől a segédeiknek a községek által fizetett 
2tMI Irtot megvonni és ezeket — bár a jegyzők 
fenhatósága alatt — külön kerület vezetésével 
megbízni. Természetes kifolyása lett ennek az, 
hogy ezen urak fÜggetlenittették magokat minél 
előbb pnnczipálisaiktól és nem lettek segéd*  k. — 
a főnők urak pedig, kivált a kevéssé ügyesek, 
felakadtak munkájukban. mert segéd nélkül ugv 
sem boldogultak volna, de az uj hivatal által még 

kötésű jegyzőkönyvét és jegyezte bele az ész
lelteket.

Én is jól értem az angol nyelvet, mert fiatal 
koromban két évig voltam Londonban egy szaba 
dalmazott egészségi körömtisztitó kefegyár repülő 
ügynöke s mivel az angol majdnem orrom alá 
tartotta jegyzőkönyvét, mikor belejegyzett. hát én 
is elolvastam jegyzeteit.

„Budapest, május 1. este kilenez óra Egy 
vendéglőben ülök s minden 5 pereiben felhajtok 
egy krigli sört, mely épen olyan rossz, mint a 
mienk. A teremben egyenruhás genfiemen*  k zenél
nek hosszú rézkürtökön. Jobb oldalról mellettem 
egW tekintélyes képű ur ül, bizonyosan valami 
gazdag csikósgazda; balról két fiatal magvar 
gentlemen ül. kik füleden sörös poharakból isznak 
hideg teát s minden korty után felugranak, össze 
csókolódznak, kezeiket a lev*  •gobe lóbázzák. mi 
alatt arezukon leírhatatlan öröm dereng. Ezek 
bizonyosan magvar politikusok, kik valamely 
kényes politikai kérdés felett jöttek megállapodásra: 
láttam is. mikor az egyik átnyújtott a másiknak 
nagy körültekintéssel egy nyomtatott iratot, m*  Ivet 
az óvatosan rejtett <*!  tár*-zajába.  A nyomtatvánv 
ezimét sikerült kibetiizni: bár nem értem, mi 
h-bet, m*  rt valószínűleg valami keleti nyelven van 
Írva, de mégis ide igtatom, hátha majd valaki fel 
világosit róla. A czim- ez volt:

Persze hangosan felnevettem e sorok olva
sására.

Az angol rám bámult s tört németséggel 
megkérdezte tőlem, hogy mit nevetek?

En angolul feleltem neki, mire ő b. mutatta 
magát: Brigtht Jerom. a londoni első szalámi 
burok készítő gyár főkönyvelője .'•> előadta, hogv 
üzleti ügyekben utazott Budapestre és innen holnap 
Kassán keresztül, elhagyja országunkat. 

FELSÖ-ZEMPLEN.

jobban meglettek törli--Ive. Ebből kifolyólag a 
jcgvzoi kar. a szolga bírók, az anyakönyvi fel 
ügvdők és a pénzügyigazgf.tóság panaszainak az 
lett az eredménye, hogy i vármegye elhatározta 
1 S<H». évi júniusi közigazgatási ülésén, a jel-idegi 
jegyzői kört'»k szaporítását több személyzettel, és 
erre a minisztertől kért 21.<**f  forintot. A minisz
ternek - a mint tudva van — szeptemberben 
megérkezett válasza szerint nem volt kifogása, 
ezen tervezet ellen, de pénzt nem ad. meri nincs. 
A vármegy, folyó ]s’.»7. februári közigazgatási 
üléséből harmadszor is felirt és igy fog irkálni 
meg sokszor hiába, de az állapotok maradni fog 
nak mindig úgy. a mint vannak. A vármegye pedig 
rendezhetné az ügyet máskép is, legalább nemi 
javulással. Vonja be a segédeket főnökeikhez és 
az anyakönyvi kerületeket csapja össze jegyzői 
kerületenként együvé. A hol pedig olyanok a 
területi állapotok, hogy természeti akadályok gátol 
nák «zen csoportosítást, oda állítson anyak*»nyv-  
vezetőt, — erre van a megyének 3<K M» irtja a mi
nisztertől. vgavis fogadja el a vármegye, a 
már ily értelemben egyszer — még pedig az 

évi deczemberi közigazgatási ülésen elő 
terjesztett főjegyzői tervezeti t, — mert igy lég 
alább, ha nem is mindenütt, de sok helyen segítve 
lesz a bajon. — Hiszen könnyebb a népnek 
távolabbi utat tenni az anyakönyvi hivatalhoz, 
mint igy a jegyzőknek.

A kút y a a <1 ó é r d e k é b e n. A vár 
megye közigazgatási bizottsága rendeletileg uta 
sitotta a főszolgabírói hivatalokat, hogy a kutya
adók pontosabb fizetésére felügyeljenek. 1. rende
letre azért volt szükség, mert először a jelzett ad »k 
Im hajtása körül visszaélések mutatkoztak, minek 
következtében az évről évre csökkent, másodszor 
pediir hogy elejt*  vétessék a kóbor kutyák garáz
dálkodásának és hogy igy a fiatal vadak is meg 
m*  átessenek. Természetesen e rendeletnek vsak az 
esetben volna értelme, ha a főszolgabírói hivatalok 
annak eleget tennének, azonban — mint a legauten
tikusabb forrásból értesülünk — aligha tettek ez 
ügyben valamit, mit igazol az is. hogy egyetlenegy 
kutyatulajdonost sem bírságoltak meg. mert a 
kutyák mint ezelőtt, most is csak úgy barangolnak 
a mezőkön és utakon. Vagy talán nem találnak a 
főszolgabírói hivatalok alkalmas módot a rendelet
ben foglaltak megvalósításához? Hiszen a törvény 
úgy is rendeli, hogy minilen községben kdl lenni 
mezeiőröknek. kiket a főszolgabíró esket fel. hát 
ezekre kell bízni annál i< inkább a dolgot, meri 
ők nem csak a községeikben levő egyéneket, de 
azok kutyáit is ismerik és ha szigorúan kötelessé
gükké lenne téve az. hogy a szabadon járó kutyák 
tulajdonosait feljelentsék, bizonyára meg is tennék 
és igy a rendeletnek érvényt lehetne szerezni.

— Ez nagyszerű! — szóltam én. — Hisz 
akkor Kassáig együtt utazunk.

Az angol örömének adott kifejezést.
A 15 ik pohárnál már brudersaftot ittunk és 

mikor a 22 ik pohár után hazaindultunk, angolomat 
már úgy kellett vezetni s nagy nehezen tudta 
lakásának ezimét m*  gmondani. En hűségesen haza
vezettem azzal a kis tévedéssel, mit valószinüleg 
a 22 pohár sör okozott, hogv az angolt az én 
lakásomra vezettem haza, mig én. hosszú vándorlás 
után, reggel az ó lakásán ébredtem fel. Hanem 
azért délelőtt mind a kvttvn hűségesen kint 
voltunk az állomásnál; én vittem az angol pakját, 
ö hozta az enyémet. Erről aztán ő is, én is, meg 
győződhettünk, hogy mimlkett*  n becsületes gentle 
m- nek vagvunk és ez barátságunkat még szoro
sabbá tette.

Útközben azután az angol, meg a magyar 
nemzetről diskuráltunk. En dicsértem az angol 
biíb-gvérüségét, exczentriczitását, stb„ stb. Iliire 
az angol a magyarokat k*  zdte el dicsérni, hogy 
milyen büszke, lovagias nemzet, stb. csak egy 
baja van. hogy nagyon nagy ur és igy rossz 
kereskedő, könny*  n be lehet csapni.

Ez porsz*  bántotta az én kereske<lői ön
érzetemet cs li< v-n vitattam, hogv a magvar is 
olyan jó kereskedő, mint az angol. Végre leg
nyomósabb érvnek elmesélt*  m az én • s<*temet.  
hogy mik*  nt sik*  riilt nekem becsapni egv angol 
biztosító társulatot, hogy az biztosította az életem*  t. 
daczára annak, hogv háziorvosom azt mondta, 
hogv nein <’rem meg a jövő tavaszt.

Az angol összehúzta szemöld**két,  de azután 
nevetve szólt:

No. m- g*  nged*  ni. hogy ez egy esetben 
sik*  riilt becsapni az angolt is.

K*-délv**s«*n  eltöllöttük az időt Kassáig, hol 
érzékenyen elbúcsúztam az én angol barátomtól.

Csatornázás és kövezés.
A város föliirája az alább egész ti i jeileliilé- 

la n olvasható szabályrendelet tervezetet készítette 
a kövezés és csatornázásra vonatkozólag. Ezt a 
tervezetet a f. hó lén tartott képvisclőtestü éti 
közgyűlés elfogadta:

I. Arra tekintettel, hogy a I.aborez. folyó 
közvetlen pariján épült községünk belterülete túl 
lapályosságánál fogva a mai állapotában nem 
alkalmatos a csapadékok elvezetésére ; és hogy a 
védlöltéaezett I.aborez folyónak őszi és tavaszi 
árvíz nyomása időszakonként oly magasra tolja 
fel a talaj vizét, liog.v ugv a felső csapadék, mint 
a talajvíz helyenként posványokat — általában 
pl dig községünk egész belterületén a közegészségre 
káros kigőzölgések, t idéz elő; e kettős szempont 
által vezéreltetve, a község képviselőtestülete el 
határozz.a a szorosan vett községi belterület csator
názását s belvizeinek műszaki terv szerinti el
vezetését; még pedig a mennyiben ennek sikeie 
a szakszeriileg megállapítandó pontok és vonalak 
megszilárdítása által biztosítható — mi ngv lehet 
séges, ha az egész város belterülete a szekérút 
vonalakat kivéve, kőburkolattal láttatik el; ennél
fogva ezen egymással kapcsolatos munkálat együttes 
foganatosítása ezen ne 1 elrendeltetik, a község fő
bírája az alábbi pontokban irt módozatok mellett 
leendő foganatosításával megbizatik.

II. A csatornázás és ezzel kapcsolatosan 
rszközlendo t« rméskőburkolat lerakása be- és fel 
töltések egészben a községi pénztár terhére lesz 
nek foganatositandók.

III. így a csatornázás keresztülvitelére, 
valamint a terméskő burkolatra nézve szükséges 
miiszaki terv és költségvetést az V. kér cultur 
mérnökség készíti, mely azonban kivitel előtt 30 
napra közszemlén*  lesz kitéve s ezt köwtőleg 
tartandó képv. testületi illésen lesznek a netaláni 
felszólamlások I-ső fokulag elintézendők. mely 
határozattal netalán meg nem elégedő fél, jogosuk 
15 napon belől benyújtandó jogorvoslattal II od 
fokú határozat hozatalát kérelmezni.

IV. Fedezetét fogja k épezni a csatornázási 
és kövezési munkálatoknak :

1. A község által kivetendő s évenként by 
feljM lO" t, ot kitevő községi pótadó ; továbbá

2. a községi közmunkának e ezélra fel
használható — legkevesebb azonban jrb-t kitevő 
része ; valamint

3. a regale jog megváltási szerződésből 
eredő öxxzi’s tiszta jövedelem.

4. végül a nagy méltóságú kereskedelmi
minisztériumnál 3333 K85. sz. a. már egy Ízben 
tárgyalt s kövezed vám engedélyezése iránt ujab 
bán az évi 1. t. ez. K2. íja értelmében
intézett felterjesztésre megnyerendő „Kövezed vámu 
összes tiszta jövedelme; melyek hozzávetőleges 
számítás szerint következőleg alakulnak : 

2<mmi fit
500 „ 

1500 „ 
3< m m > „ 
7ooo fi t

I. czim alatt 
H. .
III. „
IV. ,

< összesen
egv évi fedezeti alap előirányzat.

V. Ezen csatornázás és kövezési munkálatok 
mikénti foganatosítására nézve elvül kiinondatik.

Harmadnap múlva l'jhelybe kellett utaznom. 
Akkor még hűvösebb idők jártak s a feleségein 
rámtukmálta, hogy az éjjeli útra vigyem el a 
bundámat, melyet régen egy kereskedő társamtól 
kaptam ajándékba s melyet épen azért nem 
szerettem, mert nagyon ki volt keleti módra 
sallangozva.

Az indóháznál kivel találkozom, mint az én 
angol barátommal, ki szintén l’jhelybe készülődött.

— Egv kis dolgom akadt Kassán és kör
nyékén és ebből kifolyólag, mielőtt a szép Magyar 
országot elhagynám, szükségessé vált, hogy l’j 
helybe menjek — magyarázta — ezért itt időztem 
két napig

En nagyon örültem utitársamnak s vigan <*l  
diskuráltuk az időt Legénye Mihályig. Iti két 
kiállliatatlan képű úri ember szállt be a koiipéba 
s erővel beszédbe akartak < n szkedni velünk.

— Nix ungrisch ! — feleltom nekik, hogy 
lerázzam őket a nyakunkról. Azután németül 
kísérelték meg velünk diskurzusba elegyedni.

Audi nix <b utscli ! — f« Idtem kurtán s 
folytattam a beszélgetést angolul az én angol 
pajtásommal. 1 ’titársaink. úgy látszott nem hara
gudtak meg goromba feleleteimért s egv másközt 
kezdtek el igen vigan suttogni, félsz*  minél mindig 
ránk figyelve

l’jlh'lyen kiszállva, a két ur bemutatta 
magát, hogv ők budapesti detektívek s felszólítottak 
németül eng**in  igazolásra.

l-.n erre elmondtam, hogy Savanya Félixnek 
hívnak, kereskedő s kassai háziúr vagyok.

Nini, szólt az egyik, hát már megtanult 
magyarul is. németül is? És hozzá, kassai háziúr, 
szolt a másik : pedig «gészen ráüt a leírás.

Nem mondom d a most történteket bősz- 
sza*lalmasan.  elég az hozzá, hogy a két detektív, 
szerb bundám, angol nyelvű beszélgetésem miatt
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hogy oly arányban ke ül a IIU;K kégiil)b . 
lapítandó terv éa költgógvetés kivitelre, „ bog ■ 
viszonylatit fog az 1. 11. ni. IV. ,zinv k akit 
előirányzott bevételek tényleges évi eredménye a 
most kimutatott egész "(JÓI Írthoz és -imákét 

őgTzegVhez80”2 mUnk‘‘ra elöinUb« '<•« 

Ha bánni ok a munka uagvobb mérvbeni 
keresztül vitelei sürgőssé tenné; avagv ezen mun
kálatok évi fedezetének átváltoztatása válnék szűk 
ségessé, az csak ez irányban provoeálandó köz- 
gyűlési határozattal eszközölhető.

részletes terv keresztülvitelére, valamint' inhüien 

főbíró a szépészeti és gazdasági bizotlsá- íá"z’ 
tagjainak közreműködésével..................
ben szótő! ’ ’

VII. A cultur mérnöki felvétel s ezen alamtló
* tan fiirv Ír _ i • . .

ezzel kapcsolatos teendők végezésére iiivatott "városi

‘' el jár el. minden kérdés
.bbseggel határoznak, érvényes határozat

hozatalra legalább 3 tag jelenléte szükséges.
VIII. Elvül kimondja a képviselő testület; 

hogy első sorban a fő-uteza egész vonalának 
rendezése kerül kivitelre — a további sorrendre 
nézve a VII. pontban illetékes tényezők határoz 
nak mindenkor, úgy azonban, hogv a munka 
mindenkor oly helyen folytatandó ,'löbb, hol a 
csatornázás vagy kövezés ü főutezai részszel van 
közvetlen kapcsolatban.

IX. Kimondja továbbá kötelezőleg a köz 
gyűlés még azt, hogy Nagy-Mihály nagvközség 
főutezájának mindkét oldalán, lehetőleg egyszerre 
egyenes vonallal s minél kevesebb tűréssel‘s min 
deniitt a ház, illetve boltok lépcsőjéig beszoruló 
irányzat mellett 1.50 ni. széles sima iputder kő 
járdát letesit 0.30 méter széles szegélykővel 
ellátva, ugv azonban, hogy azon a gyalog 
közlekedés mindenkor biztosítva legyen ; e végből 
az utezai burkolattól 0.05—0.15 in. magasságig 
az kiemelhető. E sima járda fektetésnél biztiT 
sitandó mindenkinek az udvarba való be és ki
hajtás; a bejárások helyén tehát a szegélykő két 
oldalt lesz alkalmazandó s ez liaráiilos fekvésű 
lapra csiszolandó. Biztosítandó továbbá az udvarok 
vize szabad folyásának mai iránya, valamint vájt 
ko alkalmazandó a főutezai hazak homlokzatáról 
vizet vezető csövek végei alá s minden ház hóin 
lokzata viz felfogó csővel e szabályrendelet életbe 
léptétől számított négy hét alatt okvetlen ellátandó.

X. A IX. pontbeli munkálatok költségének 
feléta város, a másik felét a háztulajdonosok viselik, 
még pedig utóbbiak négy egyenlő részletben s 
mindenkor április l én esedékes részletekben. A 
kapu bejárás és viz lefolyás biztosítása, valamint 
a vízcső alá alkalmazandó vájt kövek miatt elő- 
állandó külön költségtöbblet terhére a város nem 
Vesz részt. A járda kövezési első részlete kivételesen 
1X1*8.  év január 1 én lesz fizetendő.

XI. A sima járda fdvitele s a végleges terv 
megállapítása a III. pont értelmében fog történni, 
épp úgy, mint a hozzájárulás összegének meg 
állapítása is, azon megjegyzéssel: hogy a felszedett 
jelenlegi kövezés után pótlása alátölté-séböl eredő 
kőburkolati munka költségéhez a háztulajdonosok 
nem járulnak.

XII. A sima járda készítés házikezelés vagy 
vállalat utján 
gyűlés fenntartja a döntés jogát akkorra, mikor a 
részletes tervek készen lesznek.

XIII. A főbíró feljogosittatik, hogy Ilooz 

ima j:í
leendő biztosítására nézve a köz

— s mivel alakom veszedelmesen hasonlít egy 
körözött zseb metszőhöz, letartóztatott engem s be
kísért a kapitánysághoz angol barátommal együtt, 
mint az angol zsebmetsző banda egyik tagját. — 
Én talán még most is ott ülnék a börtönben, ha 
azzal nem fenyegettem volna őket, hogy én az 
abaujinegyei főispán tarokk partnere lévén, őket 
teszem felelöszé, ha a főispán holnapi tarokkja 
partner hiányában elmarad. Nosza, erre rögtön 
sűrgönyöztek Kassára s még aznap szabadlábra 
helyeztek nagy bocsánatkérés közölt.

Ez ugyan eddig nem lett volna nagy baj. 
hanem mikor az én angol barátom igazolta magát 
n rendőrség előtt, kitűnt, hogy ő kelme sohasem 
volt angol, hanem Kispócson született zsidógyerek 
s az én angol biztosító társaságom föügynöke, ki 
épen azért volt Kessara küldve, hogy az én 
viszonyaimat alaposan kitudja. Hogy pedig gya 
mitlanul hozzám férhessen, kiadta magát angol 
utazónak.

És én ennek meséltem el. hogy mikent 
akarom becsapni az angol biztositó társaságot I < >h, 
én vén csacsi; ma sem tudom, hogy mikép bírtam 
e felfedezést túlélni.

Persze, mire haza érteni Kassára, már ott 
volt a távirat asztalomon a biztositó társaságtól, 
melyben udvariasan felmondják nekem a bizto
sítást — örökre.

így mit volt mit tenni, nem találtam bizto 
sitit társaságot, mely biztosítson, kénytelen voltam 
a sörivásról lemondani, hogy családomnak a jólétet 
biztositsam.

Hanem, azóta ha tükörbe nézek, nem áll 
hatom meg, hogy el ne mondjam becses en 
képmásomnak: .Félix, Félix, te egy vén fecsegő 
szamár vagy !“

És higyjék el kérem, hogy igazam van.

F EL S O - L E M P LE N.
Adóit által tett ajánlat alapján, elv helyen, hol a 

' n. tó igény i, s hol
►k önkényt most már a hozzájárulást 

.7" legfeljebb 1< M» méter hosszban egy 
f_.| . n i a várost terhelő részrefedezett I kijelöli az 1XP7. év: regálé jövedelmet. 

XIX. Ezen szabályrendelet a mai közgvűlós 
te szanutott 15 napon lelöl életbe lép ; s a városi 
tobiro mar most feljogosittatik a csatornáxási, 
kövezést es járda készítéssel kapcsolatos űgvek 
toganatlia vételem s egyszersmind két külön ‘fel 
;,'l;t,'SZ’"S ,~Z,k,,'Z!és*;vcl> ”teK pétiig egvik a nagv 

tmltosagu toldmiv, lesi minisztériumhoz a esator 
nazasi és kövezési munkálat terveinek az V. kér. 
ftillur mérnökség által leendő felvétele, a másik 
pétiig Nagy-Mihály nagyközség részére Itt évi idő 
tartamra terjedő kövezeti vám engedélyezése iránt.

Vegyes hírek.
Inkohiboidtéx. A li.lvl.eli állami elemi 

iskolát négy osztálylyal fogják kibővíteni. Az 
építéshez már lehetőleg a tavasz kezdetén hozzá 
fognak, lájékozásul megemlítjük, hogv a mostani 
iskolaépület hátulsó részére jön a bővítés olvformán. 
hogy az is olyan alakú lesz, mint az eleje. Az 
ískolabovitfs következtében természetest n uj tan 
erőkre is lesz szükség; szerveznek egy tanítói 
»s egy tanítónői állást, kik mar a folyó év őszén 
kezdődő uj tanévben megkezdik működésűket.

— Próba kövezés. Nagy változáson fog 
városunk keresztűlim-nni a közel jövőben. Mint 
már ismeretes, utczáink modern kövezéssel és 
csatornázással láttatnak el. Mielőtt azonban az 
általános kövezéshez hozzáfognának, próbakövezést 
eszközölnek, mégpedig a dr. féle háztól
kezdve a kir. járásbíróság telkének főutezai sarkáig. 
A probakíivt zéshez néhány hét múlva hozzáfognak.

— óegyleti mulatság, A nagvmihálvi 
Jó|‘\kon.v izr* “óegylet f. évi márczins hó 27 én, 
fővárosi elsőrangú művészek és művésznők közre 
működést' mellett nagyszabású hangversenvnvei 
egybekötött estélyt rendez a rKos~ vendéglő 
termeiben. Addig is. inig alkalmunk lesz közölni 
a közreműködő műveszek és művésznők névsorát, 
a minden izében érdekesnek és kedélyesnek Ígér 
kező mulatságra előre is felhivjuk közönségünk 
figyelmét.

— Eljegyzés. Philips Alfréd s.-a. újhelyi 
kir. törvényszéki aljegyző, cs. és kir. tartalékos had 
nagy eljegyezte S>yfried írónkét, Syfród .József 
kir. törvényszéki elnök szép és kedves leányát.

Farsangi ittulatságak A nagvmihálvi 
polgári olvasó egyesület farsangi estélye február 
hó 27-én ment végbe rendkívül nagy erkölcsi 
siker mellett. Az estélyen részt vett városunk és 
környékének színe java és a legíesztelenebbűl folyt 
a mulatság egész reggelig. A bevétel a kiadást 
fedezi, sőt nehány irt meg is marad. — Nem 
kevésbbé sikerűit a kaszinó márczins hó 2 án 
tartott teaestélye sem. melyen szintén igen szá
mosán vettek részt és mulattak reggelig.

éves jubileum, A nagvmihálvi 
izr. szí ntegylet márczins hó II-én ünnepli un g 
1<m> éves f<nná!lását nagy ünnepély ességgel. Az 
ünnepély díszközgyűléssel kezdődik, mit este 6 
órakor társasebéd követ, a mikor is a hitközség 
főrabbija Ehrtnfeld Simon emlékbeszédet fog 
tartani.

— Fillér-egylet néven jótékonyczélu egye
sületet alapítottak a homonnai izr. leányok. A f. 
é. febr. hó 2S án megtartott alakuló közgyűlésen 
elnökül Biichbr Hermin, titkárul ó’ferw Gizella, 
pénztárosul Friedman Rózsika űrhö’gyek választat 
tak meg titkos szavazás utján. A homonnai leányok 
iine bebizonyítják tehát, hogy tudnak lelkesedni a 
szép eszmék iránt. A kör megalakulta után egy 
bizottság kereste fel dr. Thomdn Dávia orvost, s 
Uilchltr H*  tininké kisasszony, a bájos elnöknő, 
arra kérte csinos beszédében, hogy vállalná el a 
diszelnökséget, mit az orvos örömmé] el is fogadott.

— Takarékpénztár Sztrapkőn. Gü.om 
frt alaptőkével Szt röpkén alakulófélben van egy 
takarékpénztár rész vény társaság. A részvényekre, 
a legserényebben folynak a jegyzések. ngy hogy 
rövid idő múlva megtartható lesz az alakuló köz
gyűlés. Az eszme megvalósításán jó hírnevű pénz
emberek fáradoznak, a mi a bizalmat csak fokozza. 
Ki lesz bocsájtva darab 1<m» forint névértékű 
részvény.

Változás a jösorozás határidejé
ben, Az eredeti terv szerint úgy volt megállapítva, 
hogy az. idei fiisorozás városunkban április hó 21., 
2S. CS 29 éli lesz. Ez a megállapítás változást 
szenvedett, meg pedig akként, hogy április hó
28., 29. és Öt t án ejtetik meg a fősorozás.

— Az elöl járósághoz. Igen helyesen 
cselekedne városunk elöljárósága. ha addig is. inig 
a csatornázás készen lesz, gondoskodna a sánezok 
bán felgyülemlett vizek leeresztéséről. Most, hogy 
folyton gyenge időjárás van és hogv a hó elolvadt, 
utczáink egy egy részén oly nagymennyiségű hóviz 
gyülemletl fel, mely egyes helyeken lehetetlenné 
teszi az átkelést és elborítva tartja áz utez.a félét. 
A víz leeresztése pedig nem ütközne valami nagy 
akadályba, csak egy kis jóakarat kellene hozzá.

3
— Névmagyarosítás. lapunk kiadótulajdo

nosának fia, nevét megmagyarositotta . hindui*  ra. 
Az erre vonatkozó belügyminiszteri engedély már 
leérkezett.

— Halálozás. Súlyos csapás érte hiteid 
E. Elórist és családját. Neje Myrych Teréz, f. hó 
1 én éjjel hosszas szenvedés után meghalt. A meg
boldogult fiatal asszony halála mély részvétet 
keltett városszerte, mert a kik ismerték, tudják, 
hogy egy áldottlelkii rokonszenves nővel kevesebb 
van városunkban. Temetési*  f. hó 3 án délután 
ment végbe rendkívül nagy részvét mellett.

— Baleset. Popéig András abarai lakos, 
parasztgazda, amint február hó 27 én nz uradalmi 
erdőről fát fuvarozott, lovai megbokrosodtak s a 
szekérén levő félöl fával a jármű lefordulván, maga 
alá temette a szerencsétlen 155—70 éves öreg em- 
bért. A lovak a zuhanástól méginkább rohantak 
s Ponélyt a gyeplő száron tovaragadták. Mire a 
gyeplőt eleresztette, teste h sok sérülés követkéz 
tőben már csupa vér lett, l’gy vitték haza lepe 
dobén a tisztes öreget nagyszámú családja körébe. 
Ind az áj üldözői hitves és a kesergő gyermekek 
karjai között ülve mert feküdni nem képen) tö 
redezve beszélte el szerencsétlenségét. Amint meg 
vizsgálták, kiderült, hogy a súlyos sérülések mel
lett jobb lábában a felszár csont szilánkon törést 
szenvedett. Felgyógyulásához k- vés a remény.

— Kinevezések. Dr. András ung
vári járásbirői a szombathelyi iigyi'szséghcz aliigyész- 
szé neveztetett ki. Kai! Béla sátoraIjaujhelyi 
törvényszéki jegyző ugyanahhoz a kir. törvényszék 
hez alÉiróvá kineveztetett.

JőtékonyaAg, Az ismeretes nagylelkű 
főur. gri’d Andrátsy Dénes és felesége, a kegyes 
grófné, a monoki r. k. templomnak e napokban 
2<mm) frtot küldtek a grófi család kegyurasága alá 
tartozó) monoki templom rendbehozására, a mely 
abban áll. hogy az egész templomot kifestik és 
újra kövezik.

— GyÖugéd rakottak. Egy helybeli polgár 
családnak egy idősebb nőrokona nevezzük Máli 
néninek — rendes szokása szerint látogatást tett 
e napokban a rokonainál. Igen gyakran bekopog
tatott oda. kivált délutánonként uzsonnára és be
szélgetésre, úgy hogy a rokonok már kezdők unni 
őt. E napokban ismét oda ment, s a 10 éves kis 
Búza az ablakból meglátva jönni öt, figyelmeztető 
édes anyját, hogy itt jön Máli néni! Mire anyja 
megbosszankodva igy szólott: .Már megint itt fog 
alkalmatlankodni az a vén esoroszlya? Mond ineg 
neki, ha jön, hogy elmentem és nem vagyok itthon !u 
— mondói a lánykájának, s ezzel belépett a kama
rába. elreteszelve azt belülről. Alig lépett be Máli 
néni, midiin a kis Róza hangosan igy szólt hozzá : 
.Mama nincs itthon, elment!- .Hova ment?- — 
kérdi'- a néni? .Nem tudom- — válaszolt Rozika 

l’gy bizonyára mindjárt visszajön, addig leülök 
és megvárom öt — felelt a néni. A kis Róza ekkor 
nem tudta, hogy mitévő legyen, azért odament 
a kamara ajtójához, s a kulcslyukon bekiáltva, igy 
szólott: .Mama, mit mondjak még a néninek?- 
Ternu-szetesen a néni nem várta be a feleletet, 
hanem gyorsan elpárolgott; s azóta nem igen 
látogatja meg többé gyöngéd rokonait.

Meghívó, A Nagj Mihályi I ső népzene
kar folyó évi márczins hó 6 án Nagy .Mihályon, a 
.Kosu vendéglő nagytermében a vendégül meg
jelenő zenekarok közreműködésével monstre hang 
verseny nyel egybekötött czigány bált rendez. Belépti 
dij tetszés szerint. Kezdete este 8 órakor.

— Hangverseny VJhelyen, Zilahyní 
Singhoffer Vilma, hangversenyénekesnő, Zilahy 
Gyula a nemzeti színház tagja és Gadl Pál buda
pesti zenetanár márczins l> án, azaz szombaton, 
jóték onyczélu hangversenyt rendeznek (’jhelyen. 
A Zilahy pár ez alkalommal először fog bemutat
kozni Ujhelyen, miért is a hangverseny iránt 
rendkívül nagy az érdeklődét.

GÁL VILMOS.
Kiadő-tulajdonoM: 

LANDESMAN B.

:l3sa mz.

is..., végr. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1HK1. évi LX. t.-cz. 102. 

értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az Egri kir. 
járásbíróság ls*.»5.  évi )»«»lg. száma végzése következ
tében />r. Kthiiet Gyula ügyvéd által képviselt Kánitt I.ipnt 
f’zi Egri bej. ezég javára Grczy htvdu ügyvéd, hoinonnni 
lakos ellen l’.’s frt O.*»  kr s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 3oő forintra becsült 
2 drb ló. lószerszám, egv brieska. 3 drl» sertés és egv len
gve! brieskából álló ingóságok nyilvános árverései, el
adatnak.

Melv árverésnek a homonnai kir. járásbíróság 4O3/IM97. 
sz. végzése tölytán 1'JMfrtOő kr tőkekövetelés, és ennek 1 
évi április hó 2o-ik napjától járó kamatai és eddig összesen 
31 frt krban bíróikig már megállapított költségek erejéig 
lluinoiinán végrehajtást szenvedő lakásán leendő eszközlésére 
1897. évi márczins hó 9 napjának délutáni 2 órája 
határidőül kitílzetik és ahhoz a venni szándékoz k oly meg
jegyzéssel hivatnak meg. hogv az érintett ingóságok az 1KM1.

mellett, a legtöbbet ígérőnek Imcaáron alul is el fognak 
adatni.

Kelt llomonnán, 1*97.  évi február hó 2o ik napján.

Tantory Antal,
kir. bir ’.sági végiehajtó.
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Kerem a 140 holdas üzemű 15 éves s nagy hírnek örvendő czeg pontos czimére 
ügyelni, mert itt több Unghvarynak is van 4 5 holdas kezdetleges kertészete.

Ijry pl. l'itrltvárv .1 /.-••fő. ki .íz egő’z. • •r«/.áglió| •--/.elior<l<'tt fákkal kujH»<-zko«lik. 

Cseresznye- és meggyfa-csemeték nagymérvbeni eladása. 
Eladasra szánt készlet: cseresnyebol 80 000 drb.. meggyből 50.000 drb.

Unghváry József 
gyümölcsfa-iskolájában Czegléden 

posta, távírda és vasútállomás)

ez ev tavaszan nagyobb mennyiségű 1-2-3-4 éves 

nemes gyümölcsfa s egyéb csemete 
kerül eladásni és pedig- : körte, nliiiíi, szilva. Őszi baraczk, 
kajszin baraczk. cseresznye, meggy, eper, bolvilli kiírté, aza- 
<’*alag<>nva,  birs, lapsonxa. mandula, dió, köszméte, ribiszke, 
málna, földi eper (szamócza) és nemes bízta csemeték . ezek 
árai azok erőssége szerint I5-20-2;>-30 kr. 1 gyancsak igen nagy 
mennyiségben kapható 1-2-3 éves vadoncz csemete a kővet
kezőkből : körte, alma, birs, dőltein, paradicsom alma, őszi 
baraczk. sarga baraczk, beszterczei szilva, sajmeggy (Prunus 
mabalebi. fekete meggy, cseresnye és eper csemeték, ezek arai 
azok erőssége szerint 100 drb GO kitol 1 frt 60 kiig. 1000 
drb 5 írttól lő Írtig. Nemes csemetékből : őszi baraczk és földi 
epernel szamócza. vadoncz csemetékből pedig sarga baraczk, 
sajmeggy és epernel nagyobb rendeléseknél árengedmény adatik.

! ! Tessék árjegyzéket kérxxi I !
Rendeléseket elfogad :

UNGHVÁRY JÓZSEF kertészete CZEGLÉDEN.

Cseresnyefa-csemetek arai: • 180 Í4U Batfanétei awigaB i--il bíró gudag
. k. r . ■ l. - i ■ ■ darab; i Bank • Baarint 20 krtól 40 koz.

Meggyfa-caemetek arai az 1 3 I • ve- -.t/Ji^ p<>keril. i^n -z.-p fejlődő-íí.
életet'- • •cinetek darabja az- k ••rő--őlre -zeriut 20 krtól 50 kiig.

1OO b 40 tata i rag, IBW 38 frt .
Naqybani \ as0 ■ 40 - 1 - - ?? ■ / 100-an

arak: / íooo .40. . 1 . . 32 . \ kint
' 5000 . 40 . - 1 - - 30 . /

WP" b'iijychiirztetéNÜl: I’nghváry László telcptulajdonos, kinek 
telepe van és Unghváry Sándor. kinek telepe nincs ki csak I nghváry 
Lászlónál alkalmazott írnok) egy és ugyanaz. A hirdetésükben hasz
nált jelzőt fával kupecz.kodik jó hírnévnek örvendő telepeim rongálására 
és a nagyközönség félrevezetésére szolgál. Ezen jelző m ege zá tol ásóra 
és teljes érvénytelenségére feleletet adnak idei árjegyzékemben közjegyző 
által hitelesített elismerő nyilatkozatai Különben jelenleg 9 hold Üzem
képes telepem van.

A 1 -5 eve*.  igen erő- meggyfa-vsemvtek 1'mi-x I*  frt. 2*>O  «lrl» vételein i 15 frt. ’»OU drb 
▼ételénél 44 frt.

k’vt. nagy kásáiét wan a k--vetk.-z" csoresnyb-Ayokből Gennersdorfi nagy, Nagy 
fekete r-'p^gé- K rxi máju-i t-ere-iiy Bail.n-<>iiyi •»r;.í*.  Fereiuz • •-.i.-z.ír ropog'>sa. Dön- 
ni--eli -árga ropogé-a lleileltili^etll .■! I.1-. I »f. I.lltz feketeje S. Iillei'ler k' -' i lojiog.’.-.l, 
('■biirgi korai fekete. <•!•■• R.-i • •m-a. Biittner kései i..|.og.'.- < Mezei ropogó- i Revemben 
ropog.--.i. Ileintzv korai < -eie-znyéie K >rpouai fekete ropogó- M .■ kebergi nagy, hisznódi 
fii-zen-- Jaboulny ropogósa. Hollandi herezegn-’. Kanizsai fekete E-peres ropogósa stb. stb.

Igen nagy ké-zlet van a k vetkőz ■ meggy-fajokból K a ',j nn-ggy >p.inyol meggy . 
Spanyol meggy pír •«. Pándi meggy Korai Ib-rten-ia llortensia királyné. Eugénia. Váltva 
érő. oigniai apátnő. -tb. stb.

A fenti ■-ere-nyo •- meggyfáinkon kivill adatnak ki körte, a ma. Szilva. ÖSZÍ és 
kajszinbaraczk. lasponya. birs- eperfa-ojtvanyok úgy gazda-ági mint t rpére nevelt 
I 2 3 I éve- példányokban, még pedig gazdag fajvála-zték mellett. A e-emeték tisztán
homok talajon növekedtek * ezért gazdag g\ körzet s biz.to- fogamzási képes-éggel birnak. 
ezen felül hitele- fajnak edzett természetitek. egé-Z-égosek. ho--z.ll életűek • •*  igen olesók 
1- Vlatik ki fentieken kivill 1 2 3 I < ve- vadoné/ 1- körtéből, álmából doucinbol,
paradicsom-alma. birs, beszterczei szilva, duranczai szilva Prunus Myrobolona Saint 
Joulien. kökény, mandula, sarga baraczk. cseresnye. fekete meggy, sajmeggy • - eperből, 
az árak erő-«ég vastagság szerint következők

■
A magyar általános köszénbánya részv.-társ. ‘

i 
X
i

i
X
X

a t. ez. közönség figyelmébe ajánlja elismert jó minőségű és közkedvelt

kirá,ld.i és s^jc szexi tpéteri

darabos, cséplési és aknaszenét,

2 CSOPORT
KetMi imu *ité*re  k'ivúl"tin ti'k<ihna» 2 .1

éret radonéról*  ••

I -Ztalvu Hmm 100 2 20 ft 100019 80 -
II. B'/, 180 16 20

III • ', , 140 12 60

I. o-Zt llv II

II
III.

3 CSOPORT
«/«{, rogy yt/iikérki ptés rzéljúhúl

12 érw rudourtok:

100 110 frt 1000 9 90 frt 
0 85 . 7 65 .
0 65 5 85 ,

!! Tessék árjegyzéket kérni !!
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Árverési hirdetmény.
A nagyinihályi kir. jbiróság az 1881. évi 

LX. t. ez. 102. $ a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az 1897. évi február 2-án 715. polg. 
szám alatt kelt végzésével Nagy Uyörgy nagy 
inihályi lakos javára. Szünetek Nándor kereskedő 
nagyinihályi lakos ellen 2128 frt tőke, enmk 
1S97. évi febr. hó 2 ik napjától számítandó 5" 0 
kamatai és eddig összesen 72 frt 03 kr. perköltség 
követelés erejéig elrendelt biztosítási végre 
hajtás alkalmával biróilag lefoglalt és Iliin frt 
45 krra becsült bolti szerelvények és vegyes 
fűszerárukból álló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak.

Mely árverésnek a helyszínén vagyis Nagy 
Miliálvon >r.íuc.tfk Nándor boltjában h^mdó esz 
közlésén 1897. év márczius hó 8 ik nap
jának délelőtt 10 órája határidőül kitiizetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly nn g 
jegyzéssel hivatnak m< g. hogv az érint*  tt ingó 
H.ágok eMB árverésen, az 1881 évi I.X t 
107. íja értelmében a legtöbbet Ígérőnek beoáron 
alól is eladatni fognak

Az árverezend'í ingóságok vételára az 1*N1.  
évi LX. t. ez. los. § bán megállapított teltételek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Nagy-Miliálvon. ls‘.’7. évi már. zius hó 
1 ső napján.

lío.skoricfi Júhom,

ktr. járátdoro.

melyeket egész kocsirakmányokban bármely állomásra legjutányosabb j 
árban szállít. j

Egyúttal értesíti a t. ez. közönséget, hogv ^l.

■bb saját barczikai bányájának szenével ■■■ !
is szolgálhat. Xx\ ezérképviselet Ung, Bereg, Ugocmt és Zemplén megyékre : I

BRÓDY SÁNDOR urnái U N G V Á R T. I

!! Meglepő újdonság!!
lTj módszer szerinti naffyitdsa mindennemű és 
nnyiisáffn arezképnek igen ölesét árak mellett.

cs (:)pal-aixzl?épck.
.1 kép<k tapasztalt műrészek által készítve, uay ae»i halványodnak, s a hasonla

tosság minden tekintetben tökéletes.

Az általunk követett módszer következtében képesek vagyunk egy csoport
képből egy alakot kivenni, vagy több egyes képből csoportképet állítani össze 
anélkül, hogy elkészítése nagyobb ár mellett eszközöltetnék.

Sapi/itunk Lithographiát. Zincographiát. Fametszetet, llajzokat sth.

• Egy kép elkészítése 19 napig tart.
llörebb felvilágosítást nyújt J. Frritz & Co. m m Frankfurti ezég helyett

LANDESMAN B. könyv- és papirkereskedése NAGY-MIHÁLY.
------ —— Mintakép ugyanott megtekinthető. —

Nyomatott Landesmati lt. könyvnyomd&jAban.


