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Felsó-Zemplén
me<;.11:i.emk minden csín»i:t<• k<> n.

SZERKESZTŐSÉG
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézomlő :

Torök-utcza. 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.

Bérniviitetlvn levelek nem fogadtatnak ul.

Nyílt-tér soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ
Egész évre .1 frt.
Fél évre . 2 frt.
Negyed évre 1 írt.

Egyes azáin ára l<*  kr.

kiadóhivatal:
Hova az elűtizetéiiek, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők : 

Landeim&n B könyvnyomdája.

Az ifjúság érdekében.
Miilon lapunk közelebbi számaiban kör

vonalazni igyekeztünk a mai ifjúság állás
pontját s szellőztetni bátorkodtunk egyes el
veket az észlelt hiányok javítására nézve 
ugyanakkor nem csekély’ aggodalom támadt 
lelkűnkben arra nézve, miként volna lehet
séges a ,.kortt kívánalma szerint megköve
telt s a szegényebb sorsú szülőknek oly
annyira terhes feladatát — a kiházasitást 
megkönnyíteni, mert ténv. hogy a mai .iram
lattal úszni mindenikiink ha nem is egé
szen hajlandó, de annak hódolni mégis — 
kénytelen.

Többé-kevésbbé, de mindanny ian a szo
kás hatalma alatt állunk. Nem tartoznánk 
ugyan a bevett szokásos elveket követni, de 
homlokegy enest sem ellenkezhetünk azokkal, 
nehogy’ „killönczöknek- tekintsenek, hanem 
az aranyos középuton megőrizhetjük magun
kat a helytelen szokások szélsőségeitől, mely 
két körülmény bármely helyes volna is, a 
tulságba menés folytán előbb-utóbb nevet
ségessé válhatnék.

Gyermekeink önállósításánál azonban a 
középutnak betartása is nehéz és súlyos fel
adat marad mindig azok mii, kik minden lírá
ban pénzzel, vagy akár ennek megszerzésé
hez szükséges vagy ónnal nem rendelkeznek !

A mindennapos szükségekre a gyomor 
figyelmeztet, a hasonló minőségű nélkiilöz- 
lietlen dolgok s különnemű életterhek min
den súly aikkal mindmegannyi ismerős',.zs<*l-  
dossaink"-k;í váltak, kiket naponta látva s 
le nem rázhatva — megszoktunk, sőt élünk 
velők, ha nem is barátságban — de némi 
türelmet erőszakolva magunkra — elvisel
hető békességben.

Mindennapi dolgok, mindennapos gon
dok közösek mindnyájunkkal. Mig sorsunk 

kereke egyenlő méretű sebességgel vagy las- 
snsággal forogva halai! az élet utján, re
ménykedünk. hogy a megszokott s minden
napos terhekkel előbb-utóbb czéllioz jutva, 
hivatásunknak megfelelhetünk.

Miként fogunk azonban előre haladni 
és boldogulni akkor, ha sorsunk kerekeinek 
nem elég kelletten s mégis gyorsabban, sőt 
még nagyobb teherrel kell forogni és ha
ladniuk ?! A rendes kerékvágásból, a meg
szokott haladás és erőfeszítésből kiesve, nem-e 
szükségünk lesz olyan külső*  segélyre, mely 
az elakadás vagy megfeneklés kátyúiból ki
emelve szikírd alapra vezesse életsorsiinknak 
megterhelt szekerét ?

Az élet útja gyakran akkor védik leg- 
terhesebbé. a mikor annak megtiltásához 
erőink kevesbednek. A czéltól gyakran ak
kor maradunk el. a mikor ahhoz legköze
lebb éreztük magunkat. — Igen, a jövő*  
mindenikőnkre nézve bizonytalan, s nem 
ember, hanem Isten kezébe van letéve.

A házasélet — ha két szegényből lett 
is egv szegény még nem oly nehéz kez
detben. mint egy előre látható. Élni, szerezni, 
haladni a pályán fokozódott ifjúi hévvel, 
erőivel és — jó remény seggel. Együtt mű
ködni e két személynek, egymásért fáradni 
szerető*  ifjú sziveknek, nr volna nehéz? Még 
mikor az apró*  szöszke. barna népség lepi 
is meg a családot, akkor is több az öröm, 
akkor is kevesebb az aggodalom velők 
mert mint a közmondás is tartja: Kis gyer
mek kis gond. — Mig azokat kezeli vezet
heted. mig riiházatjukat (a miből abból) te 
készítheted, vagy akár készítteted, mig elet 
körüket és világukat a szoba, az udvar cs 
ház környéke képezi ; mig egy darab ké
ny érrel étvágyaikat, néhány gyümölcsösei 
kedvüket kielégítve bet<">ltheted : addig ne 
mondjad, sőt ne is gondoljad, hogy baj van 

gyermekeiddel, mivel az irány, melyet kö
vetsz. egészen hatalmadban van s a szokás 
hátaiméinak befolyáséit — ha ennek hódolni 
nem akarsz, könnyűszerrel elháríthatod 
azzal, hogy gyermekeidet minél egyszerűb
ben tartós és tiszta öltözetben járathatod.— 
Szóval, ez időkorban gy ermekeink körül az 
örömnek pohara alig, vagy igen ritkán van 
ürömmel vegyítve.

Valamint azonban a kolerától, vagy 
ehhez hasonlótok u csapásoktól sem igen 
retteg még a félénkebb természetű sem ad
dig. mig az tőlünk távol van s messze föl- 
<l«»n szedi áldozatait, de az erősebb lélek is 
megdöbben, ha bek**sző*nésével  áldozatot kö
vetel - úgy’ vannak a szegényesebb csalá
dok akkor, midőn gyermekeik felnövésük 
folytán az életbe, a világba kilépni szándé
koznak mindaddig, mig családi tűzhelye 
alapításéira magukat alkalmasnak, önállóságra 
éretteknek találandják. Gyermekeink ezen 
időkorban kérlelhetleniil megkövetelik tőlünk 
az érettük járó áldozatot — s azoknak ele
get tenni. a kiadást a legalsó tókni szállítva 

addig is. migaz „önállósítás*  bekövetkez
nék, akkor is, midőn a „kiházasitás*  bekö
vetkezett, oly snlvos feladat, mely erős bi
zonyságot szol géi Itat a másik közmondás 
igazságáról, hogy : nagy gyermek nagy’ gond.

A biztositó intézeteknél vannak ugyan 
módozatok bizonyos összeget biztosítani a 
gyermekek nagykorúságára de ez nem 
ajánlatos. Súlyos, terhes és sok veszödséggel 
járó. Mi maradna teliéit hátra, mint az, 
hogy gyermekeinknek a mondott időre ne
hány forintot félrerakni. Csakhogy köny- 
nyebb 7 gyermeknek a családba furakodni, 
mint azoknak száméira kiilön-külön „száz
forint*  *t  félretenni !

Mikorra gyermekeink „büszkeségein
ket*  képezik. akkorra ezt a gyönyörködtető

T A R C Z A.
Latorcza.

Kristálytiszta rizii folyó pariján állva, 
Gondolék az idő múlandóságára.
Korszak a korszakot sietve követi, 
Latorcza ezt látja s csendesen átéli.

Látta a vén Almost kezeit széttárva, 
Midőn Wereczkénél a hazát meglátta.
Látta Árpád vezért parisra emelni, 
Ezt látta Latorcza, pariján régin nniim.

Látta a magyarok délceg vitézeit, 
Munkács vidékének deli lovagjait.
Látott tatárcsordát ottan berohanni, 
Hol a hét vezér jött uj hazát szerezni.

Látta a törökök félholdjelü hadát. 
Partján lovagolni sok lófarkos basát.
Látta őseinknek győztes s vert seregét 
Es Zrínyi Hornit Tökölyinek nejét.

Látott a Latorcza sok ily furcsa dolgot, 
Számos életuntat magába fogadott.
Látta a vidékek istenfélő szlálját, 
Csudálta a czárnak erre járt dzsiilássát.

Olt te tisztavriü hegyi folyó, mondjad. 
Mely kornak a földjét szívesebben mostad' 

Xem vallom ki soha, hogy te én előttem 
Felfedezed, mi van mélységed ölében.

Zugra foly a folyó, fut gyorsan előre, 
Mintha a közepén vén örvény hörögne: 
Kérdezed, nos legyen hát előtted nyitva. 
Xem úgy volt jő fiam hajdan, a mint van ma.

KI ár Sándor.

Talpaséknál.
Falusi köp.

(>nök bizonyára ismerik Talpasékat ? I gyan 
már hogy ne ismernék ? A név kér ni ne hozza 
önöket zavarba, mert ba ily*  n nevű ismerősük nincs 
is, Talpas urat azért ösmerik kedves élet**  párjává! 
együtt vagy legalább is a hasonmásukat, hiszen itt 
járnak köztünk a falusi életben ; minden lépten 
nyomon találkozunk velük.

Tessék csak képzelni egy t»0 év körüli, meg 
termett férfiút, aki folyton nagy hangon beszél > 
az egy évvel fiatalabb embert „öcsémnek", az egy 
évvel öregebb embert „bátyámnak" szólítja és 
fői diszkeségét abba helyezi, hogy meg eleteken 
sohasem dolgozott, szóval: ur volt mindég, persze 
az ö specziális felfogása szerint való „ur“. Ehhez 
az úrhoz már most tessék hozzá venni egv lehetőleg 
vékony dongáju aszszonyságot, aki a mások ügyeivel 
mindég anynyira el van foglalva, hogy a maga 
dolgát elvégezni ideje soha sincs, és aki mióta 
egyszer a sarokboltos jogászfia „nagysámnak" 

szólította, a cselédjeivel nagyságának hivatja magát. 
Ezek Talpasék.

Talpaséknál mindég vendég van. Az ő házuk 
állandó gyíilhelye a falu hini és nőnemű notabilitá- 
siónak, hol délutánokon pompásan lehet az időt 
eltölteni ivással.

Mert Talpaséknál mindég isznak. A férfiak 
l*<»rt,  a nők kávét. Azok mellékesen kártyáznak, 
• z.« k meg pletvkálnak. így aztán jól ü lhetik az idő.

A Talpas ur szobájában már 4 órakor együtt 
van a kártyakompánia s a palaczkok kezdenek 
ürülni. Ez azonban szigorúan megállapított szabályok 
szerint történik. A Talpas ur „házszabályai" gondos 
kodnak arról, hogy az ivás gyönyörében a kompánia 
minden tagja egyformán részesüljön, elég furfangosan 
megállapítván, hogy ki ki akkor van feljogosítva 
poharát újra tölteni, mikor az osztás rá kerül. 
Ebből aztán az következik, hogy nagyon gyakran 
heves vitatkozás fejlődik ki azon érdekes théma 
fölött, hogy ki az oszt**,  - a mi szinti*  elég jó 
mulatság.

De mig Talpas ur bora ilyen jó órákat szerez 
a kompániának, a Talpasné kávéja is megteszi a 
hatást a másik szobában öszszegyillt hölgyek 
között. < Mt is mulatnak ám. csakhogy a maguk 
módja szerint.

Együtt van itt a falu valamenynyi előkelő 
hölgye s éppen most indulnak az ebédlőbe, hogy 
körül üljék a párolgó kávés csészékké) megrakott 
asztalt.

De hát ez nem megy olyan hamar, mint a 
hogy le lehet Írni. Ahhoz legalább is egy negyed 
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állapotot „drágán" fizettük meg. Az a 
csinos Iránv, kit tartása *-s  öltözéke után 
megbámulnak, az a kedves müveit no. ki
vel társalogni «>1\ kellemesnek találják 
sok gond, tigveleni. költség és tárad*  /.ásnak 
eredménye. . . .

A deli ifjú, ki a társaságba kifogásta
lanul beillik, szinte bizonyságot tesz, meg
jelenésével arról. Imgv esz és k*  sz szi\ t*s  
lélek sokat működött és fárad addig, inig 
il\ ifjúvá tejlddbetett.

A „zsoldosok" foparaiicsibka a leg- 
aggodalmasabb ellenség ! a végkielegitcst 
követeli Illeg jelenesével. A kiajczál'os
kiadások öt ki nem elégítik forintokra, 
arra is többre, sokra van szüksége Ir
galmat. kon\őrületet nem ismer. I lal a 
szokásokra. Nézd. mondja ez igy.
amaz amiigv házasította ki gyermeket!
S te örömteljes napjaid megérkeztével 
aggodalonitvljesen pillantasz a jelenbe, meg 
inkább a homályos jövőbe, honnan mikorra 
keservesen ki vásárolnád a vett k< *l<s<*nt.  
már a másik gyermeked „kisert" gondjai 
és bajaival...

Bizonx -bizony van tépelódes. lótás-tntás 
akkor, a midőn őket ellátni kötelesek 
vagyunk, (’gvanesak vakarjuk gondokkal 
telt fejünket ott is. a hol tudvalevőleg nem 
viszket.

Mért ne k*»un\itenő'k  meg magunknak 
e múlhatlannl bekövetkező > elkeriillieflen 
:iggn»dal mai nkat akkor, midőn arra ni*»d.  
alkalom <d\ kedvező alakban kínálkoznak?

Mért nem előzzük meg ezen „ellenséget" 
s miért nem vértezzük tel ellem*  magunkat 
in előre, minekelőtte ama nagy áldozatot 
tőlünk ..végrehajtás" iitj.in egyszerre be
hajtani magát elhatározná? Miért megyünk 
kölcsönért „kiházasitás**  esetén, holott azt 
önmagunk tőkésíthetünk helyben gyerme
keink számára. Helyivel egyúttal szeren 
eséjöket is m ini nemük*  pen megalapít 
hatnánk? Miért nem viseljük eme terhet 
akkor, mikor ifjú erőink te\ * keii\ebbek. 
házigondjaink kevesebbek és kisebbek jövőnk 
terheinél ?

Előrelátás, gondoskodás a magunk s a 
mieink jövőjéről. mind olyan kötelességek, 
melyekkel csaladunk iránt tartozunk.

„Önsegély!" E szóban nagy erény 
rejlik !

„Társulás!" Ezekben nag\ erő működik!
Szül«'»k és gyámok! Gondolkozzatok 

eg\ kissé az elmondottak igazsága felett.
A nagy terhet. mel\ egykor \.illáitokat 

nyomni, a nagy aggodalmat, inelv egykor 

órai rábeszélés szüksi’g*  s, hogy a kántorné elfogadja 
a háziasszony jobbján h-v«*  h«*ly*  t. A doktornő m*  j 
azért nem akar balf*  iől ülni, mert azon a hely. u 
nagyon tele van a csésze, o |a*dig  k*-vés  kávét 
szokott inni. Persze, ezt vsak úgy mondja.

Na de hála Talpasim rábeszélő t*-h«  ts. jé 
nek — végre mégis csak sikerül leültetni az. 
akadékoskodó asszonyságokat és l»* ’k<"*  gg*  I lein t 
folytatni a fönakndt • >zm**< ,s*  r*t

— I JíV-ugy kedves*  ni, folytatja a szót a 
kántorné, nagyot hörpenlve a barna nedűből, - az 
a Kérgcsné azt hiszi . hamm kvdv*>ein.  le
vedd hiz**lgésn*  k. * z a kávé fölség*  s '

llát, tudod leik*  tn. nem piaczi tej' K*-t  
teli*  II*  t fejetek.

— Meg is látszik. "Z**l  a doktornő * gy
kicsit külöiub, mint aminőt K*  i g. >n*-n*  I ittunk a 
múlt vasárnap '

— Na már az igaz ; inkább a föld alá biijnám 
szégyen!’tömben, mint li**gv  oly ;.....  tr.aktálj.im
vendégeimet ! — hisz*-n  Ik*  in. in m is kávé volt 
az, hamm valami vz.ib*  re lé !

Általános derültség jutalmazza a kantomé*  
••zen .*-l*  z* ‘"“ megjegyzés t \ h i/i a""/.*»nv  kiilö 
nősen v| van ragadtatva

Eu n*  in tudom, hol v*  "zi ez a kántorn**  
azokat a találó kifejez. ". k« t!

— Ért hozzá, jegyzi meg a doktornő kesernyé
sen mosolyogva.

I>e hát. kérlek, nincsen e igazain ? kérdi 
a kántorn**  — inkább arra volna gondja, mint 
hogy minden pénzét a lányaira költi ! 

fejeteket feszitelli s sziveiteket IIVllgtalaiiilani 
fogná, előzzétek és k*»nn\ebbilsetek  meg. 
inig időtök van ahhoz, s a mit egy összeg
ben s forintokban egyszerre alig, azt kraj
cárokban > több Ízben fizetve, bizonynyal 
elbírnátok, sőt annak idején könnyebbült 
lélekkel állanátok meg azon bajok előtt. a 
mit a magyar ember — igen helyesen 
„aggság"-nak nevez, mivel e terhedet egy
részről a magad erénye, másrészről a társu
lás ereje által vidáman viselhetnéd.

Vegyes hírek.
— .í lejt méretén. A város kövezési és 

•■"atornázási munkálataihoz szükséges lejlmé-rez*  -l 
az állam«’pit*-"Z*-ti  hivatal által kiküldött kulim*  
in*'riiök  pár nappal ezelőtt teljesen befejezte h*  ti 
szorgalmas munkálkodás után Az eszközölt tel 
vételek jelenleg az állain- pii*-szeti  hivatalban van 
link, hol most kifogják dolgozni azokat és le: 
teljesen készen lesznek v. le körülbelül egy
lciiap múlva az államépitészeti hivatal főnöke 
személyesen jön \árosunkba, hogy a főbíróval és 
illetve a képviselőtestülettel megáll.*  pitsák a köv*  
z.é-s és csatornázásra v**natk*»z*»  végleges tervet és 
költségvetést.

.1: eloljáronáynak. Köztisztasági és 
kö/.gészségi szempont !»*'»!  igen elítélendő lakos 
"águnk egy részének azon szokása, hogy a háznál 
összegyűlt moslékokat az utczákia öntözik és ott 
dögleletes bűzt terjesztem k. Igen heh esen cselekedne 
az elöljáróság, ha *■  visszás állapot mielőbbi ni*  g 
szüntetése érdekében valamit tenne é*s  szigorú 
büntetéssel sújtaná mindazokat, kik az utczákat 
könnyelműen b*-"/  nn\• zik. Ezzel egyidejűleg 
felemlítjük azt is. hogy igen számos udvarban 
nagyon sok a felgyülemlett szemét és némely 
h< lv n szintén kiálliaiatl.m bűzt terjesztem k. Ezek*  l 
a sz*  métd*»ml»«»kat  sem ártana kihordatni és egy 
általán szigorú utasit.ist .nini az udvarok tisztán 
tartására

Ayyoanza rt földbi rtokon. Bor/ a>zté*  
cselekedetről értesíti lapunkat egyik újhelyi tudó 
sitónk. I gvanis ■ • lm 5 é*n  a reggeli órákban vil 
I liiigv*»rsan  t*  rj*  ll a a hir I jln lv*-n.  Imgy Szabó 
Béla sárospataki földbirtokost kocsisa reggel 
órakor agyonszurta. A hivatalos távirati értesítés 
után /larthny József f**sz.olgabiré»  azonnal átment 
"árospataki *.  1'gV !**re  bővebb értesítést a híiut*ll\  
részleteiről nem kaptunk

Sátora!ja- l jliely nzeaayene. < Hvasóink 
bizonyára emlékeznek még arra, hogy (iriinfrbl 
Sámuel sátoralja újhelyi városi tanácsos február 
ball öngyilkosságot követett *1  és hogy ez ön 
gyilkosság következtében fegyelmi vizsgálatot r*  n 
deliek el Hhtrathi/ Elek városi jegyző ellell. Ez 
a tégy, lllli vizsgálat még befejezetlen és most 

.h.z.svf főszolgabíró hivatali visszaélés miatt 
t >/</.<< Imre városi tanácsos és linkinániii János 
a*|oj.  gyz.o ellen imlitott f*  gvelmi eljárást.

Tökéletesen igazad van. hely **sli  a házi 
asszony ; hiszen láttátok hogy fel voltak
pncrzolva a baty u bálban, mint valami gróf kis 
asszonyok !

— Az ám. pedig hát . . na de: wne szólj
szám, nem táj tejem I"

Ezeket a mély bölcsessegii szavakat a 
kántorné*  rejtélyes ar*-/.kif*  jezéssel mondja el, a mi 
nagyon alkalmas arr.-i. hogy a liá iassz*»n\  tudni 
vágyát a legfelsőbb fokra vsigázza.

Pedig nem igen van módjukban «z a 
költekezés úgy • ?

Bizony m in ' A t*  ijeni tudja legjobban
Nos?’ nos? . . ’
llát csak ugy áll a dolog, hogy már ezer 

forinttal adé»s.*k
Borzaszt**  '

— Ib-ttem-t*  s!
Na tessék, aztán még • z. k liánvkolódnak 

olyan nagyon! szőnivük**dik  a háziasszony, 
bizony jol.l*  volna, ha ös"Z. húznák magukat . . . 
ugyan ••<l**s.  in. parancsolj még abból a mé*zl»«*l ! 
m*  g .-gy ki" diót ' jaj leik*  iin. attól fé*h*k.  hogy 
é*h*  n maradtok.

H*  hogy m.H idunk, tiltakozik a kántorné*  
már é*n  agyonett*  in magam it.

A doktornő ugyan nagyon szívesen ennek 
ni*-g.  *1*  minthogy mindég azt ha|tja. hogy ő roppant 
k v*  "• t szokott enni, m in hazudtolhatja meg maját, 
hanem kénytelen lm nnvr*  földre fogadni, hogy, 
ha még csak *-gy  falatot is ennék : ott ültő helyeben 
meghalna.

1897. máj uh 6.

Tekepálya meynyitán. A Márnái féle 
vendéglőnél levő tekepálya ünnepélyes megnyitása 
folyó hó S-án lesz. A tekepálya megnyitása a 
mikor táncz i> lesz igen kellemes mulatságul 
Ígérkezik, a mennyiben arra a környékből is szá 
mosan Ígérték meg bejövetelüket.

Véren rerekedén. Nagyszabású véres 
ver*  k*  <1* ‘-t r» ndcz.ett e hó 2 án éjjel városunkban 
egv uradalmi lovász és több iparos legény. Egy 
lány miatt tűztek össze a legények és verték 
eg*  mást agybaföbe. A harvzközben az iparos lege 
nvek kést rántották elő és össze vissza szurkolták 
a lovászt. A többek között a jobb karját tőben 
majdnem egészen levágták, miért is a súlyosan 
megsebesített lovász eszméletét elveszítve, össze 
roskadt. Ilyen sajnálatos állapotban szállították l*<-  
a helybeli közkórháziul, Imi azonnal orvosi kezelés 
alá vettek. A tettes*  k elmenekültek, de másnap 
r*  ggel már ké*z.r**k*-ritetté*k  őket. A vizsgálat eré
lyesen folyik.

— Talbuzyónáy. Lapunk egyik közelebbi 
számában közöltük egy tolnamogvei laptársunk 
nyomán, hogy valahol portyázás közben két 
pénzügyőr megállított két csendőrt és megmotozták 
őket, hogy vájjon nincs e náluk sziizdohány, mire 
aztán * csendőrök motozták meg a pénzügyőrök*  !, 
a kiknél * zek találtak tiltott dohányt. Ez a közle- 
ménv természetesen humorosán, de nem sértően 
volt m _irva. mit igazol az is. hogy a tolnamegyei 
lap k*».  I*  tn«’nye m in csak a mi lapunkban, Immun 
* ■mi*  k n vonlán majdnem az *»ssz*s  környékbeli 
lapoki ni is megjehmt. Mint most értesülünk, 
a lielybeli csendőrség és pénzügyőrség ez. ügyben 
lelt*  rj’ s/.tést intéztek minisztereikhez, im-rt sértve 
érzik magukat és elégtételt kérnek. Mindenesetre 
szép a kötclessegteljcsit--s és öimrzetcsk*  d*'s,  de a 
j*  len cselben kár volt a nevezetteknek okol szol 
gállatni arra. Imgy magukat esetleg nevetségessé 
tegyék lent és fent egyaránt. Különben állunk 
elilm!

lialesct. Sajnálatos bal**set  ért**  az cl 
múlt héten llarhix Boldizsáriic úrnőt és egyik 
leányát, l'gvanis sétakocsizást t*  II*  k és *•  közben 
az egyik utcza végén a kocsi ledült és a Imimé 
ül«»k alá kerültek Ezúttal szerencsének mondható, 
liogx sár volt és hogy abba estek bel**,  mert igy 
könnyebb sérülésen kiviil egyéb baj nem esett.

.1 jonorozán eredméaye. Városunk 
l*an  a folyó évi fosorozás múlt hó 29-én befejez. 
t« l*  ti EJőállillalotl 3ti5 hadköteles, besoroztalolt 
összesen 112.

>/eyhirán, A hely b*  )i izr. jó|ékon\ 
nőegy let f. h»*  9 én. vasárnap délután .3 órakor a 
„(’óll.ag- szálloda számú termében r* ,mles köz 
gvül«*sl  tart, a köv*  lk* ‘z.ő tárgysorozattal: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. A legutóbbi választmányi gyűlésen 
felvett jkvnek lehdvas.ása. ■». A pénztár állapotáról

Igy már jónak látja a háziasszony engedőimet 
adni a fölkelésre.

— Ha ugy tetszik!? . . .
Most már igenis igy tetszik mindenkinek, 

s miután háromszor is negészségére“ kívánták 
**gvmásnak az uzsonnyát, a haziaszszony vezérlete 
alatt megtörténik a visszavonulás. Persze az ajté*  
l*an  a kántorn*-  megint újra kezdi a szabadkozást 
és erősen fogadja. Imgv a világ minden kincséért 
s*  m tenne meg azt a csúfot, Imgy a doktornő előtt 
lepjen ki. A másik szobában azután megint meg
ered a beszédárja **s  a kántorné*  annyit élezel, 
Imgy Talpasné*  nem győz hozzá eleget n*  vetni. 
Hanem *gy<zer  őszéin*  jut a doktoráénak. Imgv 
már azóta férje haza is ment a kaszinóból s ő még 
vacsorát s.*m  adott ki ! Es erre már a kántorné*  
is ugy gondolkodik. Imgy itt az idő hazamenni.

Hiszen szó sincs róla, az asszonynak már 
ilyenkor otthon a helye; de azt még sem találja 
a kántor ur kedves dolognak, Imgy éppen akkor 
kiabálják elő a krágli asztal mellől, mikor *’*pp**n  
rákerült volna az osztás.

Már pedig vagy akarja vagy nem. a kárty át 
ott kell hagyni. Meg csak az volna szép, Imgy a 
féleségét ilyen sötétben magányosan er*-ssz.e  haza ! 
Ezt Talpasné*  s.-m tartaná illendő dolognak.

— Hiszen jól van, jól, dönnög magában a 
kántor ur, karjába öltve a f*  lesége karját; — csak 
legalább mégegyszer oszthattam volna!

Ka a Áyata, 
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szóló jelentés és a számvizsgáló bizottság jelenté 
sének felolvasása. I. Titkár választása. 5. Esetleges 
indítványok előterjesztési*  s ezek tárgyalása. — Az 
**gylet tagjai ez utón is felkéretn*  k a megjelenésre. 
Nagy Mihály, 1*97.  május 3. Dr. (Ilitek Satuimé, 
elnök. I’<ím József, li. titkár.

— Leéui ynzöktrt én. Érdekes * s< t történt 
Kasztoméi*  községben. Egy ottani csinos parasztim, 
a ki most jött haza a huszárságtól, megtetszett a 
falu egyik szép leányának és mindinkább szorosabb 
viszony fejlődött ki közöttük. Mintán azonban a 
szülök sehogy sem akarlak beleegyezni altba, hogy 
a fiatalokból férj és feleség váljék, elha tározták. 
hogy megszöknek. Meg is szöktek. de csak Eü .<•> 
séfig, a Imi éjjel 1 I órakor felverték álmáké, az 
anyakönyvvezetőt, hogy azonnal adja okét ö-sze, 
mert sürgős a dolguk. E kérelemnek azonban m m 
lehetett eleget tenni, miért is a szerelmes pár 
busán bandukolt vissza Lasztomérba, hol a hány 
minden habozás nélkül vallotta be apjának, hogy 
nem lehet ő másnak a felesége, mert a gyümölcs 
már érik. Erre aztán a szülök sit itek Fiuessérbe, 
de nem éjjel, hanem nappal, hogy törvényes 
módon hozhassák létre az egybekelést, a mi meg 
is történt már.

Katiiinzki/ üinirplésc Ij lícium. \ 
újhelyi rém. katli. 'arolineiim“ felsőbb leány 
nevelő intézet ft. Katinszky Géza újhelyi róni, 
katli. plébános, szentszéki tanácsosnak, mint az 
intézet igazgatójának üdvözlésére „ kegy e let es iin 
nepélyt4* rendezett, melyen az ünnepelt és számos 
meghívott vendég eltilt az intézet növendékei 
énekből, zongorajátékból és szavalatból összeállított 
műsornak igen sikerült szép előadásával ünnepellek 
uj igazgatójukat. Ebből az alkalomból megemlítjük, 
hogy az uj plébános ünnepies beiktatása július 
havában fog megtörténni.

llaléllozéin. <A jelen tudósítás lapunk 
múlt számára későn érkezett és igy e héten 
vagyunk kénytelenek azt kiadni. Szerk. Eiileky 
László szerencsi kir. járásbiró rövid szenvedés 
után m. hó 25-én Szerencsen elhunyt. Temetése 
27 én ment végbe nagy részvét mellett; földi 
maradványait magában záró koporsó, mely szebbnél 
szebb koszorúkkal volt borítva, ltjoz József ev. 
ref. lelkész búcsúztatója után a négy lovas gyász 
hintára tétetvén, a 19—12 kmnyire fekvő Bodrog 
Keresztül' községbe szállíttatott a 12 kocsin részt
vevő rokonai, barátai és tisztelői által kisérve. 
B. Keresztül- község önkéntes tűzoltó testük t. a 
gvászinenetet a község határán fogadván, a gyász 
menetelhez csatlakozva, a gyászkocsi k< t oldalán 
égő fáklyákkal kisérte a letemet utolsó utj.ua. a 
temetőbe. — A s. a. újhelyi kir. törv>z**k,  jbiróság 
és ügyészség tagjai is részt vettek küldöttsegileg a 
gyászszertartásnál s helyeztek egy diszes koszorút 
a ravatalra a következő felirattal : „a s. a. újhelyi 
kir. bíróságok és ügyészség tagjai ti-zlelt kar 
társuknak.- A küldöttség >eyfried József kir. 
tvszéki elnök vezetése alatt következő tagokból 
állott.: István. Entödi Béla. Mattyosoi-szky
Kálmán, II7*7 h//<7 Lajos és lltllmr Karoly kir. 
tvszéki Lírákból. Hlaeathy József kir. iigy**>z  < s 
G'öryr// Gyula kir. járásbiróból. Az elhunyt éh t 
rajza a következő: Eiileky László szerencsi volt 
kir. járásbiró született Bodrog Keresztárban 1833. 
évi április hó 27-én. Iskoláit Kassán es Budapesten 
bevégezvén, 1856-ban a cs. kir. helytartóság kassai 
osztályához fogalmazó gyakornokká neveztetett ki. 
Tiz havi működése után a szerencsi szolgálóiéi 
hivatalhoz tollnokká neveztetett ki. 1*60  bán pedig 
a gesztelyi kerületbe szolgaid rónak választatott 
meg, mely minőségben 1871. évi deczember lm 
20 ik napjáig szolgált, a midőn is a kir. járás 
bíróságok szervezésekor a sz- rencsi kir. járás 
bírósághoz járásbiróvá neveztetvén ki. ebben a 
minőségében elhunytéig szolgált az igazságügy 
terén, hivatalát lelkiismeretesen és nagy ügy buzgó 
sággal töltvén be. A gyászoló család a követ 
kező gyászjelentést adta ki : „Fiileky Anna és férje 
Kilián'Bertalan; Eiileky Jolán és férje Szénásy 
György, valamint Kilián Anna, itj Szenásy György. 
Szénásy László és Szénásy .lolánka ugy a magok, 
mint számos rokonaik és barátaik neveben melyen 
szomorodott szívvel tudatják szeretett, atyjok. 
apósuk, illetve nagyútyjoknak : /'üA/.// László kir. 
járásbiró urnák életének 64. évében f. hó 25 én 
történt gyászos elhunytét. A boldogult hűlt tetemei 
f. hó 27 én délután 2 órakor az cvang. ref. egyház 
szertartásai szerint fognak a szerencsi gyaszhazbol 
a bodrog keresztnri családi sirkei tbeii örök ny liga 
lomra letetni. Áldás lengjen porai felett!"

— Álhit ki ázás. A disz.es Török iitczán a 
napokban egy trágyával megrakott székei*  elakadt 
és a mikor látta a kocsis, hogy a szegény állatok 
sehogy sem akarnak indítani, vadállatias módon 
kezdte azokat egy járom vusszöggt l ülni, lalan, 
ha épen akkor nem mentek volna arra többen, 
kik látva a jószágok brutális kínzását és fel m in 
szólalnak az ellen, még agyon is verte volna okét. 
Természetes! n nagyon sokan nézték a jeles utczai 
látványt, inig végre sikerült a szekeret a mély 
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kátyúból több embernek kiemelni épen akkor, a 
mikor azon tanakodtak, hogy vájjon nem volna < 
helyes l»« küldeni az uradalmi irodába vagy hat 
ökörért, hogy a szekér kivontatása lehetővé tétessék.

Álloméin boriién. A közlekedésügyi 
miniszter megadta az engedélyt a szerencsi vasuli 
állomás kibővítésére. A munkálatokhoz pár Int 
múlva mar hozzá is fognak.

i'ÍÍZ. A csendes \ á-arln-ly község .lakóy. 
nagy ij*  delembe ejtette az a tűzvész, inch a 
napokban ott pusztított es a melynek két ház lelt 
az áldozata. A tűz isim rétién okból keletkezett és 
leginkább azért \<dl nagy a r< niui-1, inért a szóin 
szédságbun lc\o lei. templom is igen nagy veszély 
ben forgott. Szerencsére azonban sikerült a tüze, 
lokalizálni es igy a kél lakóházon kívül egy eb 
nem égett el.

/ J cziifíirrtlrk. Nemsokára uj cziga 
rétieket kaphat majd a trafikokban a dohány füst 
nek hódolók légiója. Magyar kertidohánvlnd fogják 
készíteni, de nem papírból, hanem dohánylevélből 
csinálják majd a burkokat. Az uj czigaretteknek. 
mely ek cs.akm ni oly nagy ok és vastagok lesznek, 
mint a 1‘orlorikó, egy krajezár lesz az ára.

Z7 rashit! a Hotlroijoii. A sárospataki 
rozzant tahid egy vashiddal lesz legközelebb ki
cserélve. A hidra vonalközéi tervezetek már be is 
érkeztek az ottani közbirtokossági elnökséghez.

ldti forint pótlék. A helybeli állami 
<-l«nii iskola négy tanítónője, m\ szerint: K'wiczky 
Margit, Mihalcnik Teréz, JMrotnói Ilona és Fiilcy 
\ ilniosm- llitnuelm Ilona liHi—1<mi frt pótlékban 
részesültek május hó 1 én.

Iléizrétrl. Mint értesülünk dr l'uch*  
Ignácz helybeli gyakorló ügyvéd, megvi tte a dr. 
//<•/><•//u, r féle házat 11.1HHI fl'tél't.

}hijusbnn nr luizunodjiuik! -Május 
bán házasodni annyi mint meghalni-, mondja »'gy 
cseh közmondás. S csodalatos. Imgv • / a babona 
a 1- gmüveltcbb nemze teknél is el van terjedve, de 
azért pl. Marseilleben a mull é\ május havában 
is volt 94 esküvő. Csakhogy a párok legnagyobb 
ré-sz.e épen a babonára val<> tekintet Ind már április 
utolséi napján „l« házasodott.“ Már < tvidius i>
óva intett*'  a házasainkat ettől a hónaptól, l’lutarach 
i> visszatartotta a fiatal szeri'lmesi'ket u májustól. 
Tassoni olasz költő megírta, hogy azok a neim'sek 
cs urak, a kik májusban esküdtek, m'insokára 
meghaltak. Hogy Ind vette magát és hogy miért 
van ez a babona : természetesen azt senki sem 
tudja niegm.agv arázni Talán azért, lm rt a május, 
az április és jnnius a szerelem és házasság hó 
napjai közé- < sik! \ agy talán onnan származik e 
babona, mert a természet ekkor éled !’• I újra. «b 
a fagy <‘j jelelik int megöli az ujjászüh tett vegetá 
cziót. Mindenesetre furcsa dolog, hogy a szép 
május sok ember előtt oly an pénteki hirben áll 
• s még furcsább, hogy a házasulandók előtt a 
május Ilire csehül áll.

— G’iiéiszjrlrntést kaptunk, mely a követ 
kezűleg hangzik : n Alulirotttak fájdalmas és szomo
rodott szívvel jelentik a forrón szeretett és felejt 
betétien férj. atya, nagyatya, illetve testvér és 
rokonnak Iloaznákf/ Ágoston Gróf Andrássv Géza 
uradalmi tiszttartójának, életi*  54-ik és boldog 
házassága 2G ik évében, hosszas szenvedés és a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után, folyó év 
május hó 1-én történt gyászos elhunytét. A bohb*  
giiltnak hült tetenn i folyó hé> 4 én délután 4 
órakor fognak a róni, katli. >irk« rtben öré.k nyuga 
lomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat 
pedig folyó hó 5 én reggel s órakor fog a lu'lybeli 
róni, katli. templomban az Egek I iának be 
mutattatni. ZempléiiA’ásárhely, 1*97.  évi május 
hé» 2 án. Áldás és béke hamvaira ! Itosznáky 
Ágostonná szül. \\ erbaiicsi-'l, Ilona, mint neje. 
Alajos, Izabella, férj. I’ékáry Gézám-. Mariska. 
Ilona. Géza, József, mint gyermekei. K’osznákv 
Etelka, férj. Balogh Samum’, Kosznáky Gyula, 
mint testvérei. Pékáry Géza, mint vej<*.  Béla. 
Mariska. Ilona, Géza, Sándor, mint unokái.-

(Irsziiíjon réméir. Városunkban f. hó 
lilén országos vásár lesz.

_  Szillénzrt. Tüzutt Dezső színtársulata 
— mint értesülünk I jhelyben színi.leadások 
tartására engedélyt nyert és már folyó h<> s án 
im-gkezdi előadásainak sorozatát.

„Szcrciirnétlcn" föl rajok. Mikóházá 
a görög katli. husvét előestéjén ismeretlen tettesek 
áttörtek /*L/or  János gazdag molnár háza hátulsó 
szobájának falát s behatolva a szobába, feltörtek 
azt a szekrényt, im-lyben a molnár készpénzét 
tartotta. A nehány forinton kívül, melyet a betörök 
több értékes ruhával együtt elvittek, még 3m frt 
volt a szekrény l»« n egy katonakönyvben elrejtve 
A „szerencsétlen4* tolvajok, ugy látszik, mm is 
sejtették, hogy e könyvecske*  egy kis vagyont 

foglal magában, meri a 390 forintot érintetlenül 
megtalálták a könyv lóvéiéi közt. A betörés 
gvanuja kóborló czigányokra irányul, kiket a 
crendőrség nyomoz.

Hal éli azét nők. Kiikemezei Kiikemezey Zsig- 
mond. volt 1*48  19 iki honvéd, nyug. kir. telek
könyvvezető április 23 án. 7< téves korában Tokaj 
biti elhunyt. Maekoeirx Hermán vinnai földbir
tokos április hét 25-én Vjhi-lyben meghalt.
Hulláját családja \ imiára szállíttatta és ott helyez
ték örök nyugalomra. Tegnap délután halt meg 
\ árosunkban IloilíínJ, r Izráel h< lyb» li lakos bősz- 
í/.ns betegség után 72 éves korában.

Jublléiléi polijéimirnlrr. 1*72.  április
2.»  < n d. e. II m a 1G pt rézkor szólalt meg először 
az < Irhán harang Kassán, jeléül annak, hogy 
Miiitstii 'Tivadar, kir lan. Kassa szab. kir. város 
polgármesterévé a közönség óhajtásából megválás/- 
t tolt. Miiimter 'Tivadar polgárim-ster t« hát április 
29 én d. e. I I őrá |t» perczkor töltött**  be ez 
állásában teljesít, tt áldásdus működésének 25 ik 
évfordulóját. A gratulácziok <*z  alkalomból nyom 
l.in meg is kezdődtek.

CSARNOK.
Május első reggelén.

Eljöttem hozzád ez első májusi reggelen ked
ves természet, hogy óvj im g bennünket ezutánra 
:• tiszta sz. retetben, felnyitván szeplőtelen könyved
* lőttünk ! . . Mert hisz, n abban benn van minden, 
mi szép, jó és nemes. Tőled tanulhatunk igaz őszin 
ő ségét a mai sokszínűség, eme nemes ellentétét! 
H.'Zen te nem tudod takarni szűzies titkaid, nein 
indsz fek.-tét fehérít*  k mutatni. . . 'Tőled tanuljuk 
m g az egyszerűséget szeretni, mert te is egyszerű 
vagy. 'Te taníthatsz meg áldozni az önzetlen szere
tetnek, melynek nem tervszerű számit ás az alapja, 
h im-m a lélekben k<-resed a szépet, a szívben pe 
d _ a jót és nemest. 'Tőled tanulhatunk meg mindent,

mi természetes és önzetlen, mert ez van reád 
\é-\e; „Ilit remény és szeretet!4* Te hirdeted ezt 
bölcsen, de nem tudják sokan megérteni.

1). mi menjünk kedves olvasók mindnyájan 
. szabadba s tanuljunk a természet nyitott könyvé
ből. mely csak jé» sziveket nevelhet. S hogy piaiig 

' alódi boldogságnak alapja csupán a szív jé»sága 
•bet mondanom sem kell.

* * *
Sokat halottam s sokan írtak már az egyszerű 

t rmészet nagyszerűségéről. En nem rajzolhatom 
z.í oly szépen, oly vonzón, de nem is czélom.

Mindazonáltal elvezetem a t. olvasót oda, hol 
völgy ölén vidám csermely patakzik tova minden 

li dlámival az. ábrándozó egy <*gy  gondolatát ragadva 
magával, hol a völgy felett, zöhb lő gyönge pázsit 
ad a fáradtnak nyugalmat, az elmélyedő emberi
> Ívnek pedig szárnyat, hogy röpülhessen a kép-
■ - t végtelen egén, avagy elmerüljön a néma szív 
k serv. in . . .

Sűrű fátyol borítja a természetet. A nap 
igyekszik kibontakozni a homályból, felüti tüzes 
f jót a látóhatáron, hogy széttépje a homályos burkot
> levegye a szemfödélt a i’ltámadó természet 
- unvnvadó szemeiről. — S én ott állok magam . . . 
. gyedül . . . a képzelet végtelen szabadságának ho- 
i íban, hol megszűnik minden korlát, melyet az
• mberi önzés, a számításon alapuló álarezos őszinte- 

•g rozsdás bilincseivel lelkünkre erőszakol. S bár
i .‘in egv kapocs szőrit fájón . . . nehezen, de mégis 
-/.abad vagyok, mint a természet, mely épp most 

•szi 1**  fátyoltakaróját.
Körülöttem víg ni idárkák zengenek, hirdetik 

1-ddogságiikat. Az illatos szellő — mint anyám 
1 tapad arezomhoz s lopva mellettem el

i lián, mintha tudná hogy most a csendet szeretem.
A távolban lassan burkolódzik ki a fátyolból

■ falu két kis égfelé emelkedő — tornya, mu 
ilván az utat, mely a boldogság felé vezet. — A

. -i í< öltem áll**  sngártörzsü fáknak már levelei 
teljesen kibontakoztak a derengő homályból s 

■cziny leveleiket meg m< gbillentvén a gy-nge 
sz liő, lassan susognak, mintha mondanák : „Felül 
•ő| jő a boldogság! „Minden cserje, minden fűszál 
olv útmutató, ne Iv bennünk*  t — a végczélt tekintve 

a boldogság rózsás Htjára kalauzolhat. Mert 
is/.- n nem hiába s nem ok nélkül van az megírva 
ogv : a természet, a hit, a jóság és a böh'sesség 

i forrása ! Belőle és róla kell leolvasni mindezt; 
• hogy helyesen is megérthessük azokat, a józan 
z melleti még nemesen érző szívre is van szükség.

lg. n is szívre és pedig in in olyanra, melyet
n.ár régen áruba bocsájtottak s mely még csak 
a .*  rt van a k**b**lb*  n. hogy álarezot köthessenek 
r*  á • - hogy a nem*  s öszint*  ség leple alatt parázs 
k'; ,ze| égéssé össze a k"/**l**<l*'  tudatlant! . . . Nein 
ily szív, de ig< ii is olyan k**ll  annak megértéséhez, 
melynek Üde életéről .1 hamvas gyöngéd fátyolt 
még n*  in tmlta letörölni a köznapiasság, az érdek 
és a — tulságosan rafinált — szellem !

utj.ua
disz.es
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Mert merre tűnt el a morális gondolkozás 
szilárd alapját képező nemes idealizmus most 
midőn az édes anya végső óráit a Hu képes 
azánilálgatni s az meg fájdalom nélkül tud elmenni 
a hant mellett, mely kétíveséit takarja?.' . Ma 
sok szülő keresi az alkalmat, hogy gyermekétől 
megszabadulhasson s kiélt, megrozsdásodott szivével 
pénzen óhajt gyermekének nem is életet — de 
boldogságot szerezni!

Ma már az ifjúság is le tudja vetkőzni azt. 
mikorát jellemzi, lelkét ápolja s egész valóját neiu« 
siti. — Leveti a feltétlenül nagybecsű házias 
ság mellett a szeretet természetes palástját s a sok 
kózül egyet sem tud igazán szeretni!

Ez a szülök bűne, ez az ifjúság megromlása 
nak mérges kígyója, ez a gyermeki önzetlen szere 
let temetése és az őszinte szerelem haldoklása !.'...

Es ez a mostani önzés, haszonlesés és érdek 
korában természetes következmény. Mert ma már 
az őszinte kelő Inek tiszta szeretett*  a már 
annyira elnevelt ifjúság körében talán ismeretlen 
is?! Mert hiszen ma már a legtöbb esetben nem 
a szív választ szivet, hanem a pénz erszényt ; 
feledtetvén a természetes jóságtól nemesen érző 
kebelek tiszta szeretető ! . . Ha találkozik is né 
hány önzetlen kebel, azt a keserű csalódás fogja 
felébreszteni eszményi álmaiból, hogy sirassa 
őszinte érzelmeit s tegye ravatalra szivét s vele . . . 
mindenét .' . . .

Igy fog azután haladni a szeretet és szerelem 
azon golgotha télé, mely majdnem sírját fogja ké 
pezni az emberek családi boldogságának s a n« mz< 
tek erkölcsi alapjának !.' Igen, igy : mert ma érdek, 
érdek és érdek minden ! . . .

• *

Most pedig ezernyi gondolatok szakadatlan 
sora között térek vissza a két kis torony télé 
s önkényteleniil is eszembe jut \’örö*m.-irtv  „Meren 
göhöz“ czimü jeles költeménye, melyben szintén 
Írva van :

.Nézd a világot : annyi milliója.
S közöttük valódi boldog oly kevés !u
Eii megértem ezt s mielőtt kinyitnám árva 

szobám nyikorgás ajtatát. akarva nem akarva, egy 
nehéz sóhaj száll lelkemból föl s mintha haldokló 
reményem siratná, fájón röppen el . . . messze . . 
messze ! . .

121. */.

Árverési hirdetmény.
Alulír! birtwági végr. hajt'- az 1**1.  évi I.X. t. ez. 1"2. 

órtclm»-l*eii  uaeunel közhírré tuazi, hogy •» kir.
t.-rvvi v»y. k 1 >22 «/inni .-/•■'• iltal />/•. Kállai • hízni/ 
ügyvéd által képviselt ktUM.-o hitelbank javara Elemér
ellen loo frt tők,. ennek I *9(1.  évi aug. hő K». napjától 
nzámitamló fi*/ t kamatai eddig .-n trt 97 kr.
pvrk'dtsvg követeié-*  erejéig elrendelt kielégítői végrehajtat 
xlkalm.iv.il binulag lefoglalt é*  82« forintra beeaíllt vegyes 
házíbiitorok é.«*  különféle va«lá-zf«-gyvérekből áll - iugoágok 
nyilvános árverés utján viadalnak.

Mely arveii-sin-k az 1»‘>*1  1*97.  -z kiküldeti rendelő 
folytán a holycainén vagyia alperea iabogyai lakáaán 

1.. n.|.*.  e'/.k zle'. f. 1897 évi májua ho 18. napjanak 
délelőtt 10 órája határidőül kitii/.nk ■ ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok üzen árverésen az 1**1.  évi EX. t.-cz. 
1<»7. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek a beeaaron alul is 
eladatiii fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1**1.  évi I.X 
t.•«■/.. 1o*.  §-ban megállapított teltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Nagy-Mihályon 1*97.  évi május hő 2. napján.

Gál Vilmox,
kir. Idrésági végrehajt ".

f*3  szám.

isv-. vnrr. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1**1  évi I.X t.-cz. 

l’»2 § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a s.-a.-újhelyi 
kir. törvényszék I393(,/9G ./iiiiu végzése által lh‘. Ktilhli 
tlŐZMCf' ügyvéd által képviselt II-1 . Kálmán tia javára

Elemér ellen 2<»o frt tőke, ennek 189(5 . vi jan. lió 21 
napjától -zamitandó •'»•/„ kamatai és i-.hlig összesen lő frt 
22 kr perköltség követeié-.' erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás alkalmával lefoglalt é' .32(5 forintra beesült vegyes 
li.-i/i bútorok és különféle v adá'/.fegv v erekből álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak.

.Mely árverésnek az 17*3  1*97.  sz. kiküldést rendelő 
v«-gz.e'<- folytán a helvszin- n. vagyis alperes izbugyai laka'tn 
leendő . - k /!. 1897. évi május ho 22-ik napjának
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozok oly m.-gjegyz- "el hivatnak meg. hogy az érintett 
ing '.agok ezen arv. ié-eii, az 1**1.  évi I.X. t.-cz.. I<»7. jj-i 
élteimében a legtöbbet Ígérőnek la-esároii alul is el fognak 
adatni.

Az. árverezendő' ingóságok vételára az 1**1.  évi EX. 
t.-cz. Itt*,  tj han mdgállapitott teltételek. szerint lesz, ki
fizetendő.

Kelt N Miliályon. 1*97.  évi május hó I ik napján.

Gál Vilmos,
kir. bírósági véglehajt.'..

1(59. az.

1*97.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1**1.  évi I,X. t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré- teszi, hogy a s.-a.-újhelyi 
kir. törvénv'/.ék 392(5 számú végzése által />#•. Kállai 
Jáznrf ilgv véd á tál képviselt Eáelaleiu Henrik javára llirseh 
Izrael ellen fi<H» frt tőke, ennek 1*9(1.  évi deez. hó 1. napjától 
számítandó (5«/e kamatai és eddig összesen 47 írt 52 kr. 
perköltség k vételé' erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával biré.ilag lefoglalt es 54*  frt 40 krra becsült 
vegyes házibutorok. aruládak es különféle rötoaárukbol álló 
ingo'ágok nyilvános árverés utján átadatnak.

Mely árverésnek a 25*9/1*97.  sz. kiküldést rendelő 
végzés folvtan a Imly'zinén, vagyis a bútorok alperes lakásán, 
a rőtö.'ánik pedig Eövvy Bernit főnt, ti házában leendő 
c'/.ko/lé.. 1897. év május hó 14-ik napjának dél
után 2 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezt ntn-l olv megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az. elintett ingo'.igok ezen árverésen az 1**1.  évi íA. t.-cz. 
Iu7 <j-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is 
eladatni fognak.

Az el ii verezendő ingóságok vételára az. 1**1.  évi 
EX. t.-cz. 108. tj-l.an megállapított feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Nagy Miliályon. 1*97.  évi május hó 5. napján.

(/fit Vilmos, 
kir. hir. végrehajtó.

REICH ADOLF
férfi-ruha készitö

Nagy-Miliályon, foutcza 13 
ajánlja n a g v r a k t á r á t a legújabb divata 

FÉRFI-RUHA 
SZÖVETEKBEN.

saját nagy választéka valódi angol
gyapj uszövetei bői

készít a legújabb divat után

Felelő*  nxerkes/.tő

GÁL VILMOS

Kiad<<tul.-tjd<>m>s :

LANDESMAN B.

Nyilt-tér.
(Ezen rovat alatt k<>zl<>ttek< rt nem vállal fclvlő"ég<-t « • »rZ.

Tekintetes Szerkesztő l'r!
Mint a lietegsegélyz.ó pénzíár orvosa köteles 

ségemnek tartóin, felvilágosítás végett a Markovié*  
ur nyilatkozatára Sev< nyáni Dioniziust illetőleg a 
következőket megjegyezni:

A pénztár alapszabályai szerint csak azon 
betegek kapnak tápdijat, a kik egv búzámban 4 
napig munkaképtelenek. Mivel az«»ní n fenteinlitctt 
csak időközönként 1 I napra volt munkaképtelen, 
tápdijra nem tarthatott igényt : annál kevésbbé 
pedig, mert mint az uradalmi kimutatásból is ki 
tűnik l-s'.’<>. június hóban, mikor beteg volt. épen 
annyit keresett, mint májusban teljesen egészséges 
állapotban.

Azonban tekintettel arra, hogy az illető, 
hal •ár keresett, mégis betegeskedett, <tjá ml ékké jatt 
huMzax kérelmei folytán egv csekélv összege t ki 
eszközölt*  m számára, de m in azért, minthogy ha 
a pénztár igazgatósága, az ellem*  emelt vádak 
folytán hibát akart volna jóvá tenni.

Nagy Mihály. 1S!»7. május hó 2.
Tiszti-lettel :

/>/•. GfÜck Síi HIÚ.

Kaptárak, keretléczek és más 
a méhészethez szükséges esz
közök és kellékek kaphatók 

Horváthy Gyula 
mümehészeteben

Zemplén-Szinxiázi. 

árjegyzé-k iiiyyeii és liérmentre.

— — - - Mossatok a hírneves 
„LESSIVE PHENIX“

!!! íianczia mosószerrel!!!
PICOT J. párisi szabadalma Kezesség chlormentességért.

Egyedelárusitás Nagy-Mihály és vidéke részére

MARMORSTEIN JENŐ
füszerkereskedésében. 1

! 1 Meglepő újdonság!!
O módszer szerinti naijyitiisa mhidennemil és 
naiinsáiiii itrezliépiieli ii/eii öleséi árak mellett.

Monoxhroinc-. ()Lij-. A(llhii:cll- 
és ()pal-ai\zképek.

<7. állal ],.'s:i'lr.. uui/ mm hulráni/mlnak. s a hasonla-.1 Zé/'r/.- hl/Hlsztlllt uun é 
tussá./ iiinul.u tfklllhtluli tiikl'h'lis.

Az általunk követett módszer következtében képesek vagyunk egy csoport
képből egy alakot kivenni, vagy tö’jb egyes képből csoportképet állítani össze 
anélkül, hogy elkészitese nagyobb ar mellett eszközöltetnék.

8^^^*  Naf/f/itauk Lálmi/r.i/ihiát-, Ximm/rapháít. I lajzokat stb.

— Egy kép elkészítése 19 napig tart. —
l'mr.l.li f'liáámsitást ni/itjl ,/. fi^lf^ 4-- l'runkfUrti helyit!

LANDESMAN B. könyv- és papirkereskedése NAGY-MIHÁLY.
Mintakép ugyanott inrgtckintliető.

Nyomatott Landcsinan B. könyvnyomdájában.

xlkalm.iv.il

