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Közegészségügyünk.
Ki nem mondható szerencséje az az em

bernek, liojry azt. a mi r;i nézve a legelső 
dolog az életben, az egészséget, iugt en szokta 
adni a természet, ngv a miniszternek, mint 
a szegény napszámosnak.

Oly nagy és oly fontos kelléke ez az 
életnek, hogy ha semmi más jót nem kapna 
is a halandó az égiektöl, ez az egy meg
érdemli, hogy naponként hálás szívvel gon
doljon arra a hatalmas adományozóra: mert 
hiszen tudja és tapasztalja azt minden em
ber, hogy még egyetlen darab fognak a fá
jása is kiforgatja az embert az ő rendes 
testi mivoltából, llát még ha az a számta
lan testibaj és betegség támadja meg', a 
mely atiynyi nagyot és kicsinyt, anynvi 
erőset és gyengét visz el idönap előtt az élők 
sorából, hogy megszomoritja az embert, mily 
gyötrelmessé teszi az életet! Mit ér akkor a 
pénz, a vagyon, meg' a gazdagság? Jód 
mondta egy régi és hires költő már ezelőtt 
mintegy kétezer esztendővel, hogy először 
is egészséges legyen a birtokos, ha jód és 
boldogul akar élni az ő vagyonából.

M a is hiszi és vallja ezt mindenki. Példát 
tudok rá magam is.

Volt néhány évvel ezelőtt egy jó isme
rősöm, de a ki most már pihen és nem pa
naszkodik. Volt neki pénze és vagyona is 
elég, de nem volt egészsége. Ez a jó ismerős 
egy alkalommal engem is egy csésze teára 
hivott meg. Ekkor történt, hogy elővette 
fekete. ébenfáitól készült szekrényét, a mely
ben aranyai, drága ékszerei halmazban he-

T A R C Z A.
Interpelláczió.

(Et egyszer nem báró Bánffy Dezső miniszterei nőkhöz. )

Mindennek meg van a maga története; az 
éli interpelláeziómnak is. A hosszú bevezetésen ne 
Ütközzenek meg, mert hát kinek kinek meg van 
a saját Ízlése. En például nagyon pedáns vagyok. 
Prózában min szenvedhetem a lialladúszerü elé 
adást, melynél sok minden az olvasó phantáziájárn 
van bízva; de szeretem a rendszert, a világos 
ságot. az összefüggést s a mi fő: imádom a logikát. 
Igen uraim, még egyszer kimondom, hogy gyarló 
asszony létemre, imádom a logikát, s moréin ál 
litani, hogy e megbecsülhetetlen istenadományt 
sokkal nagyobb mértékben bírjuk, mint önök, a 
„teremtés urai", kik. ha rólunk van szó, összes 
véleményüket ama pár szóban szokták kifejezni: 
„hosszú haj, rövid ész.”

Tiltakozom ellene! Az asszony mindig asz 
szonv marad, azaz forma önmagához, kinek meg 
vannak a maga elvei s kit nem a körülmények, 
hanem saját akarata vezet. Mondhatjuk ezt "»ok 
röl uraim? Ismerek egy jeles tehetségű tértiül, 
még pedig Nagy Mibályon, ki mindennap meg
ígéri a feleségének, hogy idején hazajön, s kit 
igen gyakran a hajnali órák vezetnek haza s ki 
egyik nap úgy, mint másik nap, azzal menti ki 
magát: „édes fiam, programmon kiéül történt.' 
Hát ha már a jeles tehetségiiek sem tudják meg 
tartani programmjuk.it. mit várjunk akkor a nem 
jeles tehetségünktől ? Láttak e még asszonyt, a ki 
'a délutáni uzsonnán a második csésze kávéról le ne 
tudott volna mondani, ha inegigerte az uráliak, 
hogy ekkor és ekkor otthon lesz?! 

vertek. Megniutogatta sorba mind, mint a | 
hires t'roesus mutogatta egvkor kincseit az 
udvarában megfordult idegeneknek. Mikor 
végig ment rajta, visszarakta, bezárva, meg
jegyezvén kifcjezhetetlen és kiirliatlan hu
száros rigmussal: „Nézd barátom, van itt 
minden elég, de mit ér. ha egészség nincs!"

íme. ez is mutatja, lmg\ a világ minden 
java és öröme sem pótolhatja a jói egészséget. 
Pedig az többször van az embernek hatal
mában, mint nem. esaklu gv az ember tahin 
semmivel som bánik pazarabbul, talán sem
mivel sem gondol olyan keveset, mint az 
egészségével. A természet, a mint említettük, 
ingyen adja annak is. a ki nem imádkozik 
érte, a ki nem kéri. Adott mellé törvény
könyvet is. az egészség törvény könyvét, a 
természet könyvét. Adott ahhoz mindenkinek 
józanészt annyit, a menni ive) azt a törvényt 
megértheti: és tpégis azt látjuk, lmgv sokan 
vannak, a kik. ha érzik se követik, hiába 
tapasztalják, hogy azt a törvényt büntetlenül 
áthágni nem lehet.

De a bibliáról szólva, azért rendelte az 
l'ra prófétákat a népnél..'hogy hallgassanak 
arra. Ha pedig arra se hallgatnak, azért 
adott világi- és egyházi elöljárókat, kormány
zóikat. hogy azok gondoskodnak a népnek 
testi- és lelkiegészségéről. ha a nép maga 
nem tud. vagy nem akar gondoskodni. A 
nép nagy tömege még sokára lóg odajutni, 
hogy a közegészség követelményeit teljesen 
méltatni tudja és hogy azért tenni, fáradni 
és áldozni is tudjon. E hiányt a bölcseknek, 
vezéreknek kell pótolni.

Igen uraim! Ismerjék el, hogy önöket a 
pillanat uralja! Önök az okot az okozattal, az 
igazat a valótlannal, az akaratot a hajlammal 
rendesen összetévesztik.

És mégis milyen szívesen neveznek minket 
a gyengébb nemnek! Kicsinyítenek, mellőznek és 
lealáznak bennünket mindenütt.

Ilv szomorít viszonyok között, minden re
ménye nélkül egv szebb jövőnek, valódi balzsam 
ként hathat ránk, asszonyokra, még most is, néhai 
Trefort volt vallásügyi miniszternek ama nagy 
port felvert rendeleté a tanitónők ellen. Félre ne 
értsenek, nem a rendelet hathat ránk balzsamként, 
hanem az abból keletkezett mozgalom.

Annak idején a budapesti lapok valameny- 
nyien magukévá tették ügyünket s általánosan 
tárgyalták a női kérdést, még pedig helyesen a 
modern felvilágosultság szempontjából. Egyik leg
tekintélyesebb napilap a többi között azt irta vezér 
csikkében: .Tehetségre nézve nem ismerek más 
különbséget férti és nő között, minthogy a nő 
nem lehet katona s a férti nem szülhet gyermeket.” 
I)c hozzá teszi, hogy ez. is csak testi sajátságokon 
alapul. — tehát szellemi tehetségre nézve teljesen 
egyenrangúak vagyunk. I’nnepdlyesen. nyilvánosan 
hitet tett nudli ttiiúk egv fél ti! Persze, száz meg 
száz hasongondolkiizásu társa nevében is.

Mert azt a ezikket férti irta !
Hiszen csak nem gondolják uraim, hogy egy 

tekintélyes budapesti lapba holmi kekharienya bele 
kotnyeb skedhetik. Az ilyesmi legfeljebb csak meg
szorult vidéki szerkesztőkön esik meg. — a milyen 
például az önök szerkesztője is, a ki mindenek 
előtt jét czimbora s ennek következtében a esti
törtökön megjelenő lap összeállitásarn rendesen 
csak szerdán tud időt szakítani: a kinek nincs 
nagyobb ellensége, mint a nyomdászinas, mert 
már jókor reggel zaklatja kéziratért, a mi pedig

Közegészségügyi törvényünk, u mely 
az egész országra szól, elég jó, viszonyainknak 
megfelelő: estik végre kell hajtani, hogy 
papiroson ne maradjon. Nem kell azzal törődni, 
hogy a törvénynek egyik vagy másik paran
csolata nem tetszik a polgároknak. E tekin
tetben olyan a nép. mint a gyerek : nem 
tutija, hogy mi szolgál a köz javára, meg az 
ő egészségére.

Az a törvény megköveteli az egyes 
polgároktól, hogy lakásaikat, udvaraikat a 
szenny től, szeméttől tisztán tartsák, hogy ne 
találjon ott jó melegágyra a járványok csirája. 
Igaz, hogv semmiről se feledkezik meg job
ban a mi népünk, mint az ilyen törvényről. 
Majdnem zsarnokságnak tűnik fel előtte a 
törvénynek az a követelése, hogy tartsa tisz
tán az udvarát és liázntájékát. Innen van, 
hogy csak parancsra teszik azt meg, a mit 
saját józan belátása után meg kellene tenni 
egy városi polgárnak. Hat ha még azt is 
felemlítenénk, a mit nem egyszer volt alkal
munk látni, hogy még az is gyakran meg
történik. lmgy az elhullott kutyát, macskát 
kidobják az utczára. gyalázatára az emberi 
érzésnek, a helyett, hogy elásnák. Nagy 
szégyen az egv városi polgárra, ha az ilyen 
cselekvőm ek káros hatását és botrányt okozó 
mivoltát fel nem tudja fogni. Az ilyen lakó 
nagyon alacsony fokán áll még a müveit 
emberi érzésnek.

1 te parancsolja a közegészség törvénye 
azt is, hogy különösen a közhelyekre for
dítson szigorú gondot a hatóság. hogy azokon 
teljesen eleget legyenek az egészségügyi

soha sincs egv sor se: a ki hiába szedi sorba 
valamennyi szentet segítségért, hogy szabadítsák 
meg a korai zaklatástól, hiszen még csak a mánk 
oldalára sem fordulhatott, ímert éppen akkor 
feküdt le az egyikre) — mind hiába! Azt a kér
lelhettem telhetetlen, szívós zsarnokot, a nyomdász
inast, ki kell elégíteni.

Ne csodálkozzanak aztán, ha ilyen kétségbe
esett pillanatban egy gyarló asszony .Írott eszméit” 
is markába nyomja a tanoneznak, a melyre pedig 
már előre is ki volt mondva a drákói Ítélet: a 
papírkosárba vele!

l)e liogv épen a szerkesztőről van szó, hát 
meg kell vallanom, hogy jelen soraimra is ö adta 
az indító okot, amennyiben ö volt árulója amaz 
ügynek, melyért most interpellálni akarok. Mert 
tudják meg. hogy az önök szerkesztője a lég- 
fecsegőbb, a legmegbizliatatlanabb ember e világon. 
Ne bízzanak rá semmi titkot, mert mindent el
mond —- a feleségének, különösen ha ngv egész 
éjjeli „fárasztó munka*  után rózsaszín kedvében 
jön Imza . . . „a kiadóhivatalból.*  Akkor nincs 
előtte titok semmi a világon. Még azt is kifecsegi, 
hogy hány előfizetője van a lapnak igazában, 
pedig ez még a státus titoknál is nagyobb titok. 
Mert hamarább kivallja Golnchowsky, hogy mikent 
.illunk a muszkával, minthogy egy szerkesztő az 
előfizetők számát bevallaná.

Az. önök szerkesztőjéből sohasem lesz diplo
mata. Elárulja. hogy ki küldi be a legrosszabb 
verseket, ki reklamál, ha imádottja nevét kihagyja 
a báli tudósításból. Elfecsegi, hogy a férfi-mulat
ságokon kit érnek el leghamarabb a . . . tengeri 
kéjutazás következményei, liogv mikép szokta egy
mással hajbaknpatni az embereket s aztán hogy 
játsza a békítő szerepét, stb., stb.

Egyszóval mindent elfecseg, kivevőn termő-

programmjuk.it
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követelményeknek- 1^. l|a ** tekintetben 
megvizsgáljuk városunkat, vájjon kielégítőnek 
lehet-e sut egészségügyi tekintetben mondani ? 
Bizony nem egészen és éj>en azért kell minden 
polgárnak arra törekedni, hogy e tekintetl>en 
is elég legyen téve a követelményeknek.

Csak akkor remélhetjük azt. hogy a 
majdnem állandóan dulo járványos betegsé
gek csiráit kiirtjuk, ha lelkiismeretesen kö
vetjük az egészsvgügvi szabályokat. Ezzel 
pedig nemcsak magunknak, hanem gyerme
keinknek és varosunknak is tartozunk.

Vegyes hírek. 
A selyem-mieder.

Hol volt, hol nem volt, elég az hozzá, hogy 
az operencziás tengeren túl van »-gy >/• p kis varos. 
Ez a város leginkább arról hites, hogy a leányai 
és asszonyai mind igen szépek.

No hát ebben a szép kis városban esett meg 
a mi*  d*  r história.

Elmondom önöknek, ha figyelmesek lesznek. 
Kissé b*»r»*ng« ’»s, tb*  azért kellemes kora 

tavaszi est volt. A aM<nda Inna" D betűje bujkált 
a folhofoszlányok között.

Epén szerelmeseknek val**  est!
Szegény öreg holdacskám! Hát miért is 

szeretnek téged oly igen nagyon a szerelmesek. 
A szerelmes költők is csak téged énekelnek meg.

Hm! Hát miért? Mert gyakran épen akkor 
búvik el egy felhő mögé, a mikor nincs néző 
közönségre szükség, még ha , Hold- nak is nevezik 
azt, esillagkisérettel.

Az elmúlt héten egy ilyen bujdosó luddvi 
lágos estén tettem meg a .napi- sétámat. Lépteim 
zaját felfogta a még kissé nedve*  talaj, látta vlatom 
pedig elzárta a felhő mögé jutott hold. Körülöttem 
mi ml*  n csend*  s, »/»•’«/ csak egy árva levél k*  mm 
rezzent meg a fákon. Ábrándozni való idő.

Epén azon gondolkoztam, hogy kedves szer 
keszlő barátomnak valami használható czikket 
írjak, de sehogy sem jött valami jó gondolat 
agyamba.

Barangolásomban ama *zép  kis városnak egy 
csendes „külső-ulczájába‘‘ jutottam, a hol is egyszer 
csak egy elnyomott sóhaj, majd pedig ruhasuhogás 
üté meg füleimet, melyre figyelmessé lettem. Arra 
irányozám lépteimet, de alig tett*  m néhány lépést, 
midőn két alakot látok tőlem nem messzire gyor
san távozni. Midőn pedig a sóhaj és suhogás 
helyére értem, uram fia ! mit találok ott ? — hát... 
hát... egy selyem-miedert. Természetesen magam 
hoz vettem az áruló miedert és másnap elvitt*  in 
egy szerkesztőhöz és megőrzés végett neki átadtam.

szelesen a saját bűneit, mert azokra nézve páratlan 
diskrécziót tanúsít.

Most megtudtam tőle, hogy a kellemes tavaszi 
idő beálltával a férfiak minden vasárnap rendezni 
óhajtanak kirándulásokat. A mint mondja, szűk 
körben tárgyalták a dolgot és elvileg kimondták, 
hogy a kirándulások a nők kizárásával lesznek 
rendezve. Voltak ugyan olyanok is. a kik kifejezést 
adtak abbeli nézetüknek, hogy még sem kellene 
a nőket kizárni. Különösen — mint a hogy a szer 
készt* ’* állítja — ő kardoskodott ? volna legjob
ban mellettünk. Valószínűleg a hölgy előfizetőkre 
val* ’* tekint*  tböl. De hiába volt minden ékesszólása, 
ki lett mondva az ultimátum : „nem kell asszony !u

Hm’ hát csak nem kell asszony? Hm! hát 
gondolkoztak • egy kicsit, mielőtt e világrendig*  
tételt kimondták, eljutottak oda, a mit már én is 
megmondtam soraim elején, hogy t. i. önökben 
nincs egy es*  pp logika; hogy sohase tudnak arra 
a magaslatra jutni, a hova egv asszony, hogy 
egyformák és következetesek maradnának ; hogy 
egyik tettükkel m*  g ne ezáfolnák mindig a 
másikat.

Mert hát vagy igy. vagy ugv, de a férfiak 
nak ingadozni nem szabad. Miért m in mondják 
önök az életnek minden pházisábnn, hogy : .nem 
kell asszony !"

Miért nem mondják, hogy nem k*  II asszony, 
még legény fővel, mielőtt rámennének a lépr*?!  
— hisz annyi az elrettentő példa utón útfélen, hogy 
untig okulhatnának be|<»|.•!

Miért nem mondják, mikor mint uj házasok, 
olyan szívesen néznek órák hosszáig a kék vagy 
fekete szemokim s olyan boldogan simogatják az 
aranyos vagy hogárfürtök*  t ? !

Miért m m mondják, mikor a gondos feleség 
gar*,**n  konikindi rendetlen gardcrobejiik.it ki 
tatarozza, rendbehozza, megújítja?! Mikor név

FELSÓ-ZEMPLEN.

Megjegvzem, hogy midőn a miedert fel- 
< mellein. a hold még jobban elbújt. Szegény öreg, 
ö már nem kiváncsi ilyesmire, csak néhány csil 
fogócska kandikált elő a felhőkulisszák mögül.

Ptzt.

_  l’j Stépán (iábor, málezai nagy- 
birtokos kezdeményezésére egy társaság alakult 
Málczán, a mely hivatva lenne egy, a málezai és 
környékbeli lakosok által koszvény es szembeteg
ségek ellen már régóta eredményesen használt 
g vágy forráshoz fürdőt létesíteni. Az alakuló gyűlés 
f. hó 21 én délután volt a málezai kaszinó helyi 
ségében, melyen a társaság megalakultunk nyíl 
vánittatván, a tisztviselőket választották meg. 
Elnök igazgató lett: Stépán (iábor egyhangúlag: 
pénztárnok: Dutkay István !N» szavazattal. A 
választmány tagjai : Sz*  ntiványi László, Lebovics 
Izsák, Kiss Tamás és Kovács Pál; fürdő orvos: 
l)r. Kóth Mihály. A forrás vizét vegyelemzés 
vég*  tt legközelebb Budapestre küldik. Az épület 
lét*  sitése iránt a kellő lépések már megtétettek s 
van remény, hogy még a nyár folyamán megnyíl
nak ajtajai a gyógyulást kereső szenvedők előtt s 
ez által régi mulasztás lesz, helyre pótolva. A czel 
nemes, a fáradozás önzetlen: a siker legyen 
teljes!

— (iábor, Folyó hó 2.3 án tartotta névnapi 
ünnepélyét az egész környék által méltán tisztelt 
és szeretett Stépán (iábor málezai nagybirtokos. 
Ez alkalomból valóságos bucsujárás volt a málezai 
kastélyban, mert mindenki elmulasztliatlan es ked
veskötelességének tartotta kifejezni legszivélyesebb 
iidvkivánatait. kik est*  fényesen és dúsan terített 
asztalhoz ülve, számos talpraesett felköszöntőben 
éltették a házigazdát. Mondanunk is alig kell, hogy 
a vacsoránál részt vettek a legkedélyesebb hangulat
ban töltötték az időt egész éjjel es hozza tehetjük, 
hogy még másnap is, a min különben, — ismerve 
a Stépán család rendkívüli és őszinte vendégsze
retetét — senkisem fog csodálkozni. — Lapunk 
ezúton üdvözli legmelegebben Stépán (iábort név
napja alkalmából.

— Hefánitán, Minden tavaszszal kísérletet 
tesz, elöljáróságunk az utczák befásitása iránt, 
azonban ezen kísérletezésnek nem igen van ered
ménye, mert a gyenge fákat majdnem kivétel 
nélkül titokban az egyes háztulajdonosok kiirtják, 
illetve azoknak fejlődését első csiráiban megsem
misítik. Különösen a főutezán tapasztalható ez és 
a mint mondják, azért ellenzik a be fásítást, mert 
az a forgalmat igen nagy mérvlien hátráltatja. — 
A rendszeres befásitás nagyon üdvös volna, de 
ezt csak akkor lehetne megvah'sitani maradandólag, 
ha a főutezáról a piaca más alkalmas helyre át
tétetnék, ez pedig — figyelembe véve a helyi 
viszonyokat — teljes lehetetlenség és így valóban 

napjukra, karácsonyra , hálósapkával*,  hímzett 
.papucscsal" kedveskedik ?!

Miért m in mondják, mikor kinek kinek az 
asszonya b« tálalja a maga szépasszonyfőztjét, úgy 
az ura gusztusára, olyan Ízletesen, hogy még a 
^zikszayban sem tudnak jobb ebédet adni?!

Miért nem mondják, mikor köszvényes tag
jaikat a hűséges feleség sósborszeszszel kenegeti, 
flanellel dörzsöli, vatába kötözi?! Mikor mustárt 
ragaszt a hátukra, téglát melegít a talpuk alá?! 
Mikor arra a .nehéz főreu vizesborogatásokat rak, 
a katzenjammer ellen meg kurhelylrvest főz?!

Miért nem mondják, mikor egyiket vagy 
másikat elfogja a lurbékolási vágy?! Mert nem 
kell ám azt hinni, hogy csak a siinaképü, tojftdes 
szájú gymnasisták és jogászocskák szavalnak ro- 
mánezokat a holdvilágnál s táplálkoznak a har
matos rózsaszirmokból kiröpp*  nő illattal! Szégyel- 
jé-k magokat! De még den-sedő, kopaszodé*  fővel 
is bele belecseppennek ifjúkori, elegikus hangu
latokba s nagyon szívesen veszik, ha a türelmes 
feleség meghallgatja — zzunatdjukat. Miért nem 
mondják akkor. Imgv nem kell asszony?!

Micsoda mulatság az, a hol asszony, leány 
nincsen ?!

Bég lejárt már az ideje annak, mikor a 
n*»k**t  egyszerűen tudomásul se vették. Ma már 
tényezők vagyunk a munka kűzdterén, a társa 
dalomban, sót no szégyeljék beismerni — még 
a politikában is. Sok képviselőt választottunk mi 
már és sokat elbuktattunk. A XIX. század asz 
szonyai vagyunk és követeljük jogainkat! Azért, 
még mielőtt eredeti találmányukra — a férfi 
kirándulásokra szabadalmat vennének, <’rd« k*  ink 
megóvása végett szükség, snek látom a következő 
interpcllácziót benyújtani:

Tekintve, hogy ősanyáink rabszolgaságát 
mi már csak híréből ismerjük ;
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kárbaveszett munkát végez az előjáré»aág, a foly
tonos befásitási kísérletezéssel.

— Ax udvarok tixxtAntartáxa. Ha valaki 
figyelmesen megszemléli városunkban az udvarokat, 
határozottan arra a szomorú meggyőződésre jut, 
hogy azoknak legalább is három negyedrész" oly 
piszkos, ronda és annyira felgyülemlett rajtok a 
szemét és trágya, hogy a közegészségügy a leg
nagyobb mérvben van veszélyeztetve. Különösen 
igy tavasz ekjén, a mikor a fold folyton párolog, 
érezhetik az egészségtelen kipárolgást. Miután pedig 
az ilyen trágyadombok igen nagy mérvben veszé
lyeztetik különösen a gyermekek egészségét, nem 
ártana, ha az elöljáróság a legszigorúbb eljárást 
tanúsítaná e tekintetben. Ki kell hirdetni, hogy 
záros határidő alatt minden háztulajdonos feltaka- 
rittassa udvarát és ha akad olyan, a ki nem veszi 
figyelembe az elöljáróság intézkedését, kíméletlenül 
és szigorúan meg kell büntetni.

— Ötigyilkon tanuló Gálnzécnen. A 
kassai premont. gimnasium 8 ik osztályának egyik 
első tanulója Malercsálc Győző, régóta vendége 
szokott lenni Gálszécsnek. Ilenká J. ottani iparos 
kedves szép leánya volt a mágnes, ki őt, a távoli 
rokont, ide vonzotta. A leányka 16, az ifjú 18 éves 
volt. Ábrándoztak, terveztek a jövőről, hisz az 
övék volt a jövő, mert szerették egymást. De közbe 
jött a sors mostoha hatalma. Elragadta nemrégiben 
a leányt és a szerelmes ifjú egyedül maradt. 
Tanulmányait megkettőztetett szorgalommal foly
tatta, mintha abban akarná felejteni szerelmét. 
Tanárai, jó barátai már régóta észlelték a bús 
komorság szomorú jeleit rajta és nem jót jósoltak 
nekie. Íme a jóslat beteljesedett: „József" nap 
megünneplésére ismét ellátogatott a reményteljes 
ifjú Gálszécsre és szombat este megboldogult 
szerelmese sírjánál vigaszt keresett megárvulf 
szivére. D • nem talált. Vasárnap reggel 8 órakor 
pisztolydurranásra rohant be szobájába a házi
asszony, de már késő volt. Meghalt. Tanulótársai 
a hétfőn délutáni Gálszéesen végbement temetésén 
megjelentek és szép koszorút helyeztek felejthe
tetlen barátuknak sírjára. Osztálytársa, gróf Forgách 
E. intézett még hozzá szivreható beszédet és 
néhány perez múlva, nyugodtan álmodott halott 
szerelmesének boldog viszontlátásáról.

— Áthelyezett pap. Az eddigi falkusi 
gör. kath. lelkész: Pajkonsy Antal, áthelyeztetett 
a felső-németi parochiára, inig a falkusira Demeter 
János lasztóczi lelkész helyeztetett át.

— Szintárnulat. A jelenleg Munkácson 
működő Aladár színtársulata kérvényt adott 
be szolgabirói hivatalunkhoz az iránt, hogy enged 
tessék meg neki városunkban 12 szinielöadás 
tartása. A szolgabiróság a kérelmet nem teljesítette. 
Pedig Ay/i Aladár színtársulata mindig a jobb 
vidéki társulatok közé tartozott.

tekintve, hogy a nőeinanczipáczió nap 
ról napra nagyobb tért hódit;

tekintve, hogy a férfiak minélkülünk
24 óráig se tudnak existálni;

tekintve, hogy az oltár előtt megfo
gadták. hogy semmiféle bajban el nem hagy
nak (már pedig kell-e annál nagyobb baj, 
ha mi a tervbe vett kirándulásokon nem 
veszünk részt?);

tekintve, hogy mi minden nyilvános 
mulatságon jelen akarunk lenni;

tekintve, hogy ha el nem visznek ben
nünket, sztrájkolni fogunk:

kérdem a tisztelt urakat:
hajlandók-e a férfimulatságokról egyszer 

és mindenkorra lemondani és hajlandóké 
ezentúl tisztességes és erkölcsös mulatságokat 
remlezni és legvégre hajlandók e feleségeiket, 
leányaikat magukkal vinni?
Ha pedig jogos követelésünket mellőzni fogják, 

úgy mi is kimondjuk ultimátumunkat. Nincs más 
hátra, mint az utolsó pontban tett fenyegetésünket 
foganatosítani. Asszonyok, sztrájkoljunk ! Volt már 
úgy is mindenfele sztrájk. Sztrájkolnak a pékek, 
a takácsok, a tiinárok, a pinezérek, a nyomdászok, 
(’sak még az asszonyi sztrájk hiányzik. Próbáljuk 
meg!

uKyRn’ 1>°P.V n kezdeményezés egy kis 
bajjal jár és sokkal kényelmesebb volna ránk 
nézve, ha például az amerikai nők, — kiknek 
sokkal több szabad s kik rendesül zászlóvivők, ha 
a nőket érdeklő reformról van szó — az üdvös 
divatot már behozták volna. Szereiicsétlmiségünkrc 
azonban az amerikai nők olyan becsben vannak, 
hogy nekik a férfival szemnen sztrájk nélkül is 
igazuk van. Mikor a kivándorlás az uj világba

gardcrobejiik.it
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— József. Ezek szoktak a legnépszerűbb 
névnapok lenni és a hol József nevű ember van, 
ott bizonyára meg is ünnepük. így volt ez folyó 
hó 19-én városunkban is, a hol hála Istennek, 
igen szép számban vannak Józsefek. Pénteken 
már kora délelőtt megkezdődött az üdvözlés 
Mathidsz József iskolai igazgatónál és késő estig 
folyton tartott az. A szeretett igazgatót a tanba 
tűiét gyönyörű csokorral lepte meg, a ki meghatva 
mondott köszönetét a szives figyelemért, I’gv az 
ünnepelt, mint pedig szeretetreméltó neje folyton 
azon voltak, hogy a dúsan terített asztalnál min 
denki jól találja magát, a mi bizony nagyban is 
nyilvánult. — Nem kevésbé vígan folyt a gratu- 
láozió Szladek József városi biró vendégszerető 
házánál is, hol a névnapot megelőző estén igen 
számosán vettek részt a vacsoránál, és élt. tték az 
„öroglfju*  Józsefet. — Valóban sajnáljuk, hogy a 
többi József uraknál lefolyt üdvözlésekről is nem 
számolhatunk be ily körülményesen, de hát mint 
tudósítónk állítja, az első helyen annyira jól 
mulatott, hogy mire észrevette magát, már késő 
lett volna mindegyiknél külön külön tisztelegni, 
miért is ez alkalommal az ő nevében is kívánjuk, 
hogy minden .Józsefet az Isten sokáig éltessen.

— A szombati estély. Már csak két nap 
választ el bennünket attól az igazán kellemesnek 
és fesztelennek Ígérkező estélytől, mi lyet a hely 
beli izr. jótékony nőegylet rendez. Feltűnő nagv 
számban történtek előjegyzések a jegyekre, ugv 
annyira, hogy a Barnai-féle nagyterem kicsinek 
fog bizonyulni ez alkalommal. A fővárosi művészek 
szombaton érkeznek meg városunkba és mint ér
tesülünk, a vaspályánál fogadtatás lesz. — Tájé
kozásul megemlítjük még azt is, hogy a hang
verseny fél kilencz órakor megkezdődik és annak 
tartama alatt minden ajtó zárva lesz, miért is 
ajánlatos a pontos megjelenés.

— Kövezik a Török-utezát. Végre- 
valahára ennek a nyomorúságos utezának még 
nyomorúságosabb útját kijavíttatja az elöljáróság, 
illetve a főbíró. Az égnek meredező „sziklákról- 
már lehordták a felgyülemlett sarat és csak most 
láthatni igazán, hogy milyen állapotban van az. 
Rövidesen hozzáfognak a mostani kövek felszedé
séhez és aztán megkezdődik a rendszeres kövezés.

— Egy uj vasút. A Hidasnémetitől Abauj- 
Szántón át Szerencsig építendő helyi érdekű vasút 
tárgyában f. hó 23-án Kassán a vár megyeházán, 
Pécny Zsigin. főispán elnöklete alatt értekezlet volt.

— Habok alkalmazása a szőlőben. 
Tokaj-Hegyalján az amerikai kivándorlás folytán 
nagyon megfogyott a munkások száma, pedig 
most égető szükség van rájuk, a filloxera által el 
pusztított szőlők felújításánál. A munkáshiányon 
segítendő, a Zemplén megyei gazdasági egyesület 
kérelemmel fordult az igazságügyi miniszterhez, 
aki elrendelte, hogy a szőlőmunkálatoknál, nem 
csak foglyok, Imnt m rabok és fegyenczek is alkal- 

divatba jött, roppant kapós volt ott az asszony. 
Egynek-egynek, a ki közéjük került, jobban meg
örültek, mintha akkora darab aranyat találtak 
volna. S az a véghetetlen rajongás és becsülés, 
melylyel akkor illették az asszonyt, hagyomány
ként szállt firól fira. mind a mai napig. Nálunk
— mint a statisztika mutatja — mindig több a 
nő, mint a férfi; — talán azért is szállt le úgy 
az ágiónk ?! Szinte gondolkozóba es-m, hogy az 
itteni sztrájk helyett nem jobb volna-e Amerikába 
vándorolni? Ott van az asszonyok Eldorádója s a 
papucshősök megszámlálhatatlan rengeteg serege! 
Ott bizonyára mi is jobban boldogulhatnánk. De 
mégis! — ne hamarkodjuk el a dolgot! Nyúljunk 
elsőbb ahhoz az eszközhöz, melyet közelebb 
találunk. Sztrájkoljunk! Bizonyosan használni fog 
az is s akkor nem kell bajlódnunk azzal a csúnya 
angol nyelvvel.

Igen, Uraim! Oda fogunk vonulni, a hol a 
férfi kirándulásokat akarják tartani és nem is 
jövünk onnan vissza addig, inig követeléseinknek 
eleget nem tesznek. Milyen jó lesz azokat a fárad 
ságos órákat, miket önök a habzó hideg sör 
mellett, mi pedig a konyha izzó melegében töltünk, 
édes semmittevésben kipihenni. Higyjék meg, a 
mi egészségünknek sem fog ártani egy kis — nőt 
mulatság. A házigondokat az önök nyakába akasszuk, 
próbálják meg, hogy mennyit érnek asszony nélkül. 
Vegyék magukhoz a vendéglősök mintaképét Barnáit 
és pinezéreit és főzessenek velők, — hallgassa 
meg szonátájukat Barmai.

. . . És szinte látom, hogy fejükre hamut 
hintve, mezítláb és szőrcsuhában hogy fognak, de 
nagyon rövid idő múlva, zarándokolni... hozzánk
— Canossába!

nagymihályi Xantippe. 

FELSO-ZEMPLEH.

inaztassanak krajezár napi dij mellett. Ez intéz
kedés folytán a kisebb szőlősgazdák is kedvet 
kapnak a szökik felújításához az egész országban.

"7 Gyógyszerészek közgyűlése. A 
, Zemplén vármegyei orvos gyógyszerészi egyesület*  
1*97.  évi ápril hó 9 én d. e. 9 órakor, Sátoralja- 

jhelyben, az árvaszeki tanácsteremben közgvülést 
fog tartani; a melyre az egyesületnek rendes tag
jait, es mint vendégeket, a zcmplénvármegyei 
azon orvos és gyógyszerész urakat is, a kik 
og\ épületünknek nem tagjai tisztelettel meghívom. 
A gyűlés tárgyai: 1. Miniszteri „Törvénvjavaslat 
az orvosi kamarákról.- 2. Egyesületi belügyek. 
Sárospatak 1*97.  márczius hó 2il. ld. dr. Leng vei 
Endre, egyesületi elnök.

Elsikkasztott adópénzek. A varaiméi 
járásban fa várná község lakosai följelentést tettek, 
hogy a községi bíró 225 irt G5‘ , kr adópénzt 
nem szállított be az adóhivatalba, hanem az egész 
összeget a maga ezéljaira fordította. A központból 
elrendelt vizsgálat során a följelentés adatai igazak
nak bizonj ultak s a sikkaszt" bírót, /fzsti nytit, 
állásától kifüggesztettek s ingó <■> ingatlan vagyonára 
elrendeltek a zárlatot. A vizsgálati iratokat áttették 
a büntető bírósághoz.

— Jönnek a rabok. A város főbírája 
minden olyan mozzanatra kiterjeszti figyelmét, a 
li<»l es a mi által a városnak hasznot csinálhat. 
Igv most illetékes helyen kérvényezett az iránt, 
hogy az uj tant*  rínék építéséhez megfelelő rabokat 
boesássanak rendelkezésre. Természetesen, ez a 
munkaerő sokkal olcsóbb és egyszersmind sokkal 
megfelelőbb is, mint a többi és így időben és 
pénzben tekintélyes haszonra lehet szert tenni. A 
főbíró kérelme minden bizonynyal teljesítve lesz.

— l’j hitelszövetkezet. Szacsuron a hitel
szövetkezet SO taggal és 1<Ml üzletrésszel megalakult. 
Elnöknek Bartuy István r. k.ath. plébános válasz 
tatott meg. Működését a szövetkezet ápril 1-én 
kezdi meg.

Kossuth halálának évfordulója. A 
homonnai felsők• r. iskola ifjúsága méltó kegye
lettel ünnepelte meg f. hó 2<>án Kossuth halála 
nak harmadik évfordulóját. Színükét Ernő nagyon 
ügyes és megható gyászbeszédet mondott. Schtrarz 
Gyula felolvasást tartott. Katz Kálmán és 117/m 
Béla szavalattal működtek közre.

— Még egy uj vasút. A T. Terebestől 
Gálszécs V.-( ’semernye 1 lannusfalván keresztül 
Eperjesig építendő viczinálD vasút, mint értesü
lünk, a megvalósulás stádiumához közeledik. Az 
előmunkálati engedélyesek, Zoy Imre gróf és 
Ebertrein B. János bankár, a műszaki munkála
tokat már beterjesztették a kereskedelemügyi mi
niszterhez s az építést, annyival is inkább, mert 
a viezinális vasút mentén fekvő községek a tőlük 
remélt hozzájárulások megszavazásában dicséretes 
áldozatkészséget tanúsítottak, még ez év őszén 
megkezdik.

— Elfelejtett tér nő. Fekete Sándor lugosi 
lutris boltjában 31, 50 és 7*  számokkal tett térné 
kihúzatott sa nyerőnek úgy látszik nincsen tudomása 
szerencséjéről. mert a nyereményért, mely immár 
egy hónapos, még nem jelentkezett. A lutrizók, 
mint e példa is mutatja, meglehetősen szórakozott 
emberek, ez időszerint is két milliónyi összeg 
hever mint olyan, melyet a szerencsés nyerők 
ajándékoztak vissza a kincstárnak. Ezentúl ilyen 
esetek sem fognak előfordulni már.

— Az újhelyi idei fősorozás. Befejez- 
telett l’jhelyen a fősorozás és mint velünk közlik, 
besoroztak összesen 2<>6 legényt. A sorozó bizott
ság állítása szerint és műnyelven kifejezve, az 
idei „anyag*  kitűnő volt. •

Közgazdaság.
— Az első l.eánykiházusitási Egylet

m. sz. márczius 14-én tartotta Scltwarz Ármin 
elnöklete alatt XXXIV. rendes közgyűlését. Az 
évi jelentésből kivesszük, hogy 189C». évben 3321 
tag GOG2 jutalckrészszel íratott be és nászjuíalékok 
fejében 1G1,O92.I»9 fizettetett ki. Az !*'.♦<>.  évben 
elért 315.508,32 üzleti felesleg által a díjtartalék 
1.35G,492’2<> krra, a nászjutalék felemelési tartalék 
Hmi,315’37 krra. a külön tartalékalap 4<),9t»ii‘13 
krra emelkedett. A mérleg 1.522,7<>3’34 krajezár 
vagyont mutat ki. mely fedezetét nyeri két négy
emeletes intézeti ln’rházban, takarék betétekben és 
elsőrendű értékpapírokban. - - A jelentés tudomásul 
vétetett és a felügyelő-bizottság indítványához 
képest a felmentvény megadatott. Az igazgatóság 
javaslata, hogy a múlt év május havában létesített 
és ezidőszefint 55i»l ll frtból álló nyugdíjalaphoz 
1(MM» frt utaltassék. elfogadtatott. Gerő Károly 
intézeti tag indítványára Sehwarez Ármin elnök
nek. Kohn Arnold vezérigazgatónak és az egész 
igazgatási testületnek jegyzőkönyvileg köszönet 
szavaztatott.

e
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Kel ügyelő l.izotUAgi tagokká ismét megvá
lasztottak Dr. Alexander Bernit, Dr. Simonyi 
Zsigmond, Baseli Lajos, Héger József, Leipniker 
Gyula és Weil Dávid I. A választmányba újólag 
választattak a kisorsolt tagok: Bauer Sándor, 
Blazek I. Antal, l)r. Braun Fiilöp, Fischel Mór, 
Frank Albert, Goitoin Ignáez, Hollander Ede, 
Kendi Antal. Reiner József, Sarkatli Bertalan, 
Se. inaim Károly, Seifensieder József, Sehillinger 
Miksa. Strasser Ármin és Wertheimer Albert.

I j tagok: Fon Dezső, Kölbel Ignáez és 
Salzer Ignáez.

CSARNOK.
A régi „rósz idökből.“

Elltenzóli ogy öreg mamoluk.

. . Ne hidd öcsém, hogy mi mindig pecso- 
viesok vagyunk, mert olykor olykor tapintatosko- 
dunk. Lehet a tapintatoskodásban is virtus, amint 
hogy minden lehet e világon, csak népszerű in
tendáns nem lehel soha.

Elmondok egy régi históriát, ahol éppen a 
tapintatoskodásban volt a nagy virtus. Akkor tör
tént »‘Z, amikor már esetni volt ebben a hazában. 
Amikor leszállóit a magyarság napja, amikor nem 
tudtuk: élünk-o — halunk e, vagy már meg is 
haltunk ?

Amikor nagy bűn volt, ha valaki magyar 
volt (Bécsben legalább az), s mert az érzést nem 
tudták belőlünk sehogy kiirtani, bűnösök voltunk 
mind, egész Magyarország.

Kicsi faluinkban, mind csendesen ültünk. Nem 
törődtünk semmivel ezen a világon. Ha rósz volt 
a termés, el nem keserített, a keserű epe nem 
lehet keserűbb, ha meg jó volt, nem szerzett örö
met, minek is teremjen, kinek is teremjen az édes 
anyafiild ?

En oda haza rózsákat oltottam, inéhet te
nyésztettem, télen meg kosarat fontam. És ha va
laki 31 esztendős és igv foglalatoskodik, elölve 
magából minden ambieziót, hogy az mit jelenthet, 
azt sejtheted.

Nem olvastam semmit — én nekem megállott
— az idő forgása. Nem jártam sehova — csak 
áldott Bertikáin — a nénéd, öcsém — vigasztalt 
mindig — de csak annál nehezebbé vált a szivem.

Egyik májusi nap, talán 59 ben történt (egy 
idő óta kezdem a dátumokat felejteni), kint vol
tam a kertben. Az oltógalyakat kötözgettem. mi
kor az inas egy levelet prezentált elém. A keskeny 
boritokon megismertem sógorom. Berlcy l’ál keze- 
irását.

Vájjon mit irhát ? szomorúan bontottam fel 
a vékony borítékot — de hamar megteltek a sze
meim könvnyel /egy a forrása az örömnek, bú
nak >— mer azt adta hírül, hogy kezd mar derengni
— ,i''j.ípk el hozzá a jövő szombaton — sokan le
szünk együtt, tanácskozzunk a haza üdvéről.

Siettem, repültem a megmondott napra. Sok 
éve nem voltam kint a határunkból. Olyan lázas 
érzés fogott el. amikor kigördült a kocsim a széles 
országúira.

Szép tavaszi nap volt. Tele volt a vidék édes 
sejtelemmel, aranyos reménynyel. Az ut mellett 
kiültetett akáczfák tejfeles koronáját összehimbálta 
a lágy, meleg szellő, az ugar fekete rögei közt 
széjjel terpeszkedve virított a bogáncs, a hentergő 
tövis fehér fejecskéjét bizalommal tolta fel az ég
nek. a megjött madarak vig csicsergéssel hasítot
ták át a mennybolt azúrját. Örült, remélt minden’

Engem valami poétikus hangulat fogott eb 
Neki eresztettem a lovakat s elkezdtem szavalni :

.Meffrirrad még valaha 
Nem leaa mindig éjszaka.-

Ne nevess ki öcsém — nem szégyen az, ha 
valaki, mikor érez — hát szaval, de az, ha akkor 
szaval, ha nem érez.

Mind közelebb értem Berkifalvához. A diófák 
közül elém integetett s<Igorom kastélya. De majd 
kieslek kezemből a gyeplők, amikor megláttam, 
hogy hogyan néz ki . .

A kastély fedele haragos piros volt, a falak 
fehérek, az ablakok meg zöldre voltak festve.

Amikor leszálltam s összeölelkeztünk, meg
kérdezte Pali:

—Hogy tetszik a házam ?
— Sulisé láttam szebbel — de nem csuktak 

be érte ?
Akartak — de hát a német is belátta, hogy 

a házamat úgy ineszeltel« in be — ahogy nekem 
tetszik.

Bent már sokan voltak, hosszan tanácskoz
tunk, s aztán áldomásra a nagy vendéglőbe mentünk.

Bejelentettük ezt az akkori bezirkernek, 
Wrabeez Wladislavnak. A cseszkó nem merte ezt 
betiltani, mert az összes virilisták együtt voltunk, 
de azt kikötötte, — hogy ő is velünk lesz.

Nem volt rósz einlxT ez a Wralieez. Tudott 
egy kevéssé magyarul, n némethez is értett, de a 
magáét sem tudta, mintaképe volt az igaz Bach- 
huszárnak. Mi« lőtt idejött — trombitás lehetett, 
de hát úri ember nem szolgált akkor.

Nagy volt az áldomás, töltöttük a csehbe a 
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jóféle csopakit mm terem a görbe országélian 
olyan • elérzékenyedve azt is megengedte, hogy 
exigAn.vt hoaassunk.

játszottak a morék, szépen, szivböl szívbe. 
Eleinte csak ment a csendes dalolás, de később 
a sógor fészkelődni kezdett, magához intette a 
prímást, 100 pengőt nyomott a markába s rá 
kezdte a banda:

„Jaj de hunrxot a német.**

Alig, liogv elhangzott az első pár taktus, fel 
ugrott a bezirker, elhalványodott az areza, be- 
gouiikulla fekete kabátját » ráütött az asztalra.

Nyomasztó esetni lett a teremben. Egyikünk 
másikunk vkxumorodott. Tudtuk, hogy mi lesz 
most. Becsuknak, elvisznek, ki tudja, mikor lát 
viszont a családunk ?

Was iát das ineine Horni? Kérdezte Wrabevz.
Végünk van — mikor nekem egy jó idea 

jutott az esz*  mbe. Tudtam, liogv a esetinek soha 
sincs jó hallása tönkre teszik azt már a bölcső 
dalaik — kissé melegem lett — de azért nyit 
godian oda mentem hozzá, rá tettein vállára 
kezemet s ártatlan, dévaj hangon mondtam neki:

— Mi baja Wrabecz ur — in m jól hall, ngv 
látszik, hisz’ ez egy régi ártatlan népdal —------

— Nein — cin Staatsverbrechen !
Dehogy, kénin dehogy — hogy bebizo 

nvitsam. még a szövegét is elmondom — s kinőni 
bán kinyögtem i zeket a rigmusokat:

Hillj*  •'••!••• ki«a**x<»ny.
Lctryeii nálam gaxdaMxony 
< \.’>ki>l<*fli  a kía "záját 
Mr_’ a iryöuyörü orexáját.

Ist das richtig — kérdezte az elámult es*  szkó.
Igen, igen bizonykodtak a többiek. El

hitte. segített a tapintaíoskodás s volt ám abban 
virtus. Ne szidjatok hát. ha most is olykor olykor 
tapiiitatoskodunk........

S*.  G.

Szerkesztői posta.
Pataki II. I. Gála/--- -. k’*-n  sajnáljuk, h*»gy  kérését 

a vertre v*»natk<»z-*l»í.  n«-tn tvlje-itln fjük. Ha el i» tekintünk 
néha a exiir*»ru  »/.al*ály  t* ’d vcr»«-k kftalésénél, ex rmtk azért 
történik. mert a awr/.ő nem álnevet ha.znál éa így a mz*t- 
kaMtűaég úgy ahogt Utcaik az oldigóltól. Tekintve, hogy 
az ön ki» dolgozatának toaxámitva az. álnévre mondott meg- 
jegvzénflnket még egyél, oly fonton hibái i" vannak, melyek 
miatt a legjobb akarat mellett «em közölhetjük I’gy látjuk 
azonban, hogy pvóaábnn inkább képe*  megfelelni éa ex irányú 
dnlgnaatait mindenkor *aiva»en  látjuk.

Karja iá. llelylwn I • nyl«*g  n.-in voltunk itthon 
márexiua 15-én.

................1...................../’ ll<*lyl*en  Jövő axámhan.
„Szrrrfrta éa a kin babákat.**  Helyben. Mi 

meg a nagyokat.
/*o/«7«7.  ma. Politikával nem foglalkozunk, aztán legyen 

róla meggyőződve, hogy ax <>n által ajánlott javallattal sem 
lehetne Krétán rendet <-inálni.

/' /y. Joaxtrvb. í gy látják. h<*gv  te i» <».tk ígéri*/.,  
de nem adax.

N.- l.-l jbrlybru" crimil c/.ikk 
Írójának. A jelen azamra későn érkezett. Jövő héten közöl
jük. de < »ak az .•M-tlvn, ha valódi aláirá*át  olvashatóan 
kiirva - megküldi.

Eelelőa axerkeaxtő:

GÁL VILMOS
Kiadó-tulajdonon :

LAMDESMAN B.

77. -xám.
vgh. |h*»7.

Árverési hirdetmény
Alulírott kiküldött végrehajtó ax 1881.évi LX. t.-cx. H»2. 

á a értelmében ezennel közhírré teaxi. hogy a azobránczi 
kir. járáabiróaág 1 *97.  évi 663. p. a/átuu végzése követkéz- 
télien Gránátról Jakab axobránexi lak<»*  javára Koroskényi 
Ib'a felaő-ribnyiczei lakna ellen 39 frt 6*»  kr a jár. erejéig 
1»97. évi február hó 26-án foganatjait*  >tt kielégíted végre
hajtás utján lefoglalt ea 4<HI írtra bncaíllt I ökörből álló 
ing'ioág'ik nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a axobránexi kir. járáabir**eág  6s5. p. 
1*97.  ax. végxéae folytán eddig öaazeaen M frt 95 krímii 
bindlag már megállapított költségek erejéig Eelaő-Kibnvicxén 
alperes lakásán túrádé eaxk 1897 évi Április
hó 1. napjának délelőtti 9 órája határi<lőül kitiizetik 
éa ahhox a venni azándek>>z<-k oly megjegyzéssel hivatnak 
meg hogy ax érintett ing >«ágok az 1s*»l.  évi LX. t.-cx. 107. 
éa |os. f-a értelmében készpénzfizető*  mellett, a legtöbliet 
ígérőitek ltec«ár.»n alul íz el fognak adatni.

Kelt Mxobránczon I*'.»7.  évi márexiua hó 20. napján.

HiiijiiIk Lajos, 
kir. bin»ági végrehajt**.

65 59. ax.

”**•* “ Tép. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1**1.  évi LX. t.-cz. 102. 

Ü a érteiméiben ezennel közhírré teaxi. hogy a homonnai kir. 
járáabiróaág 1**.«7.  vvit Mi. é« 571 azámu végxéae követkex- 
télien /*r  Kt lemen Ármin ügyvéd által képviselt l'rvp/ier 
J - .. t t*  Sfára iMfár j.'vari IVinkler Simon xubna*  lakó*  
ellen 200 frt éa 31 frt 71 kr. * jár. erejéig foganatoaitott 
kielégítő.i végrehajtás utján folülfoghlt éa Iliit forintra 
lieraiilt «z<>bai bútorok, ágynemüek. lovak, axarvaamarhák. 
•zóna ké.zpénxk>>vetelé« a egy azekérlw'l álló ingóaágok 
nyilváiio. árverésen eiadatnak.

Mely árverésnek a homonnai kir. jbirómágnak 1351/1897. 
ax. végzése folytán 231 frt 71 kr tőkekövetelés. ennek iM'.Mi. évi 
• ■któla-r hó 21 ik napjától jaró ’*•/,  kamatai éa eddig öaazeaen 
II trt 85 krban lur <lag már megállapított k<dt««-guk erejéig 
Zubna koxa«-gb.>ii végrehajtást szenvedő lakásán leendő eax- 
közlra. re 1887. évi márezius hó 30. napjának dél. 

utáni 3 ór^ja határidőül kitüzetik éa ahhoz a venni axán- 
dékosók oly megjegyxéaaei hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok az I8MI. évi LX. t.-cx. 107. óz 1 OK. f-a értelmében 
kéaxi^nztizetéa mellett, a legtöbbet ígérőnek böcaáron alul ia 
el fognak adatni.

Kelt Homonnán, 1H97. évi márex. hó 14-ik napján.

Tomfiry Antal,
kir. bírósági végrehajtó.

Jelzálog-kölcsönöket 
földbirtokra 3‘ / hátakra 4‘///(P 
másnemű ingatlanokra 5° „ mellet log- 
magasabb összegekben ajánlunk.

E kölcsönök konvertálásuknál bélyeg- és 
illetckmenteségct élveznek.

Erdökihasználások, birtokpar- 
czellázások átvétele. Birtokok 
szövetkezeteknek hosszú le- 
fizetési tartamra eladatnak.

Magyar Lloyd
közgazdasagi vallalat. ’

Budapest, Király-utcza70.

76. «x.
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Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrolinitó az 1SM1. évi LX. t.-<•/.. 102. 

§ a ért<-linóbi-n «-z* ‘iin*d  közhírré teszi, hogy a .«*.-».- ujlmlyi 
kir. törvényszék 1549. számú végzése által n. a.-újhelyi {toly. 
faktirékiHÍHthir /•*  tiihbek javára Markoviéit EHá» ellen 300 
frt tőke, ennek 1K*.I7.  évi január hó 1. napjától axáuiitandó 
♦»•/, kamatai és eddig összesen 4*  frt 67 kr. perköltség köve
telés erejéig elrendelt biztosítási és kielégítési végrehajtás 
alkalmával biróilxg le- és felülfoglalt és H75O frtra becsült 
gaz*lasági  felszerelések, szarvasmarhák, takarmányok és házi
bútorokból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Melv árverésnek az IO5S/1X97. sz. kiküldést rendelő 
végzés folytan a helyszínén vagyis alperes laaztoméri lakásán 
leendő .-zk é., ,e 1897. ev április hó 2-ik napjának 
délután 2 Órája határillőül kitiizetik és ahhoz a venni 
szándékozók ez-eniiel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok ••zen árverésen az 1SH|. évi LX. t.-cz. 
1<»7. §-a értelmében a h gtöhhet Ígérőnek bocsánm alul is 
eladxtui fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1KH1. évi 
I.X. t.-*•/..  1OK. tj-ban megállapított feltéteh*k  szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Nagy Mibályon. 1M97. évi márcz. hó 20. napján.

GáZ VUmoH,
kir. bir. végrehajtó.

REICH ADOLF 
férfi-ruha készítő 

Na.gy-Mihályon. föutcza

Legolcsóbb öltönyöket
■ saját nagy választékú valódi angol ■ 
gy apj uszöveteiből 

készit a legújabb divat után. 7

r*<-  < r<- i ex- ; tx •« r<- j £*<•••» cs/í fk-’j iSlA- txj

>.c
* V

Edelstein Henrik
n n. ozxx-p o s as t ó és gryap j xx-ám ralctáir. 

Férfi-ruha készítő műhely
—1 == NAGY-MIHÁLY. i;:.-",",... 1," '=

R'

Nagy választék a legújabb divata 

valódi angol gyapjúszövetekben

■
X

—FERFI-OLTONYOK -----------
merlek szerint, magyar, nemet franczia és angol divat után 

leg'csiziosa'b'bari. és legjjVLtánjrcsafb éurban. 
készíttetne k.

== Megrendelések a legrövidebb idő alatt eszközöltetnek. ——:■

Nyomatott Landesmau B. könyvnyomdájában,

KO. sz.

1K97.’
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajb*  az 1881. évi LX. t. ez. 102. 
§ a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. 
keresk. és kir. törvényszék 19432. számú végzése által 
AtUer h Schliehter és L’n^dr .SufomoM javára SrA/criuy r Antal 
ellen 71 frt 41 kr. és 719 frt tőke, ennek 1K9«. éri szept. 
hó 15. napjától számítandó «•/• kamatai és eddig összesen 
20 frt 90 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt biztosítási 
és kielégítési végrehajtás alkalmával biróiiag !e- én felülfoglalt 
és 757 forintra becsült vegyes rőfosáruk, bolti díványok és 
ládákból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árvetésnek az 1329/1897. sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszínén, vagyis al|*eres  nagymihályi liolt- 
helyiségében leendő eszközlésére 1887. ÓVÍ április hó 
5. napjának délután 2 órája határidőül kitiizetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek 
a hecsáron alul is eladatui fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. 
t.-cz. 1OK. $ bán megállapított feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Nagy Mibályon, 1897. évi márcz. hó 20. napján.

Gál VUmoh, 
kir. bírósági végrehajtó.

garnai An(l°F
a „K o ■“-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya átellenében
XT a, g- y- ZM: i Ix á 1 y o xi.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXX11I. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor
n » » »

w w W "
Feszt tele Vinnai yyöayv
Hegyaljai szainorndni

889-iki , . gyógybor

1 liter 42. 
. 54.
, 60.
. 100.
. 1.20.
. 1.50.
. 200.

Az orron urak b. figyelmébe!
Tokaji ásszá gyógybor

tegf. . . .
Ménesi veres ásszá
Kitűnő ó szilvóriuin
Szyrmiai régi

1 liter 3.00. 
. 4.00
w 5.00
» 2.50
n 1.10
, 1.50

A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez 
ségi lég olcsóbbak.

Van szerencséin a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser, villás reggeli 

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

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

újonnan renovált vendégszobáimat.
—— Tágan istállók én kocninxinek. — 9


