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ME<;.ll'.l.l'.XIK MlM>EN t'SÍ’T< ►l:T< »l<< »N.

SZERKESZTŐSÉG :
Hova a lap a/.cl lenti részét ill.-t.'i iiiiiitbn 

közlemény intézendő

Torok-utcza 220 azam.

Kéziratok néni adatnak vissza.

I'» rineiitetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyl lt-ter soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI Díj :
Egész évre . .1 frt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre 1 frt.

Egye*  szám ára !•» Ur.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, liirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landeiman B könyvnyomdája.

A rang és czimkórság.
Ilii nem a legotrmnlmbb ámítás mílnnk 

a deinokráczia. liogv ha nem örökös és 
végnclkiili hazudós a szabadság. egyenlőség 
és testvériség jelszavának hangoztatása, csak 
helyeselni lehet minden mozgalmat, mely 
valaha véget vetne annak a túlságos e/.im- 
kétrságnak. melv mim férges fekély, uapról- 
uapra mélyebben ható] a társadalom testébe, 

rt valósággal nem lehet már tudni, lmgy 
voltaképen hol kezdődik és hol végződik a 
„nagyságosu czim s hogy az arra való 
jogosultságot vájjon a születés, vagv csak a 
vagyon, mindenekfelett pedig a hányaveti- 
ség és henczegés. a szerényebb és szegényebb 
eleinek lenézése a<lja-e meg?

Nálunk a nagyságoltaknak arra nincs 
születése, mert ellenkezőleg, a valódi és 
alaposan müveit egyén mindig szerényebb, 
mint a nagyságolást megkívánó dölvf. Es 
ez a rósz betetegség. a rang és rzimkórság 
elharapódzása s a mi ezzel együtt és kar
öltve jár. a közszemérem és köz.erkölcsiség 
lazulása már alig ismer határt s a társa
dalom legalsóbb rétegeit is mind jobban 
megmételyezi. De ha még csak az üres és 
semmitmondó czimnél maradnának, ez nem 
volna magában véve nagy baj. Sokkalta 
nagyobb veszedelem ennél az. hogy a c/.im- 
hez mindenki megfelelő állást és életmódjá
ban is ahhoz mért fényt és kényelmet 
aflektéd s innen keletkezik az örült és 
határt nem ismerő pompázás az életmódban 
és ruházatban, a mi aztán természetesen

T A R C Z A.
Vidd pokolba...

Vidd pokolba azt a háncsát!
Nem kell már a bor nekem,

Nem segit az, nem javit az, 
Többé szén fedésemen.

Mig sebemre irt találtam 
/fenne addig idogáltam .

Ali de többé nem szabad: 
Mert (i szírem megszakad...........

Sirt a. szírem bánatában.
S Imiig lerseiulesitsem őt:

I loriizö n be főj foga Ha m
.1 bánatban könnyezőt.

S borba hull a kömig szememből
S újra esak ki illám ebliól.

Hogy legyen luil gyógyszerem.
Mely esak hat szerez nekem'

.L-Z hiszik a borivók, hogy
Átlói a szír felderül.

Meglehet! lle éli felem még
Nem bánt ilyen emberül.

Hm/i/ha ittam Mnatombau.
Nem találtam én a borban:

Semmi rigaszt fagy derűt!
Vagy csak enyemet került'! ! 

maga után vonja a jellemek és erkölcsök 
nieglazulását. végeredményében az erkölcsi 
és vagyoni tönköt.

\ együk hozzá még az. elmondottakhoz 
azt a tagailhatlanul igaz és megdöbbentően 
szomorú képet, melyet a társadalom köz
erkölcsi:-égéről a különféle jelentések nyúj
tanak s a magok egész rettenetességökben 
és vigasztalásukban elől ülik .illának azok 
a társadalmi betegségek, nielxek évente 
annyi elziillött és jól b sorsra érdemes 
egyént hajszolnak bele az öngyilkosságba, 
vagv vezetnek a büntető igazságszolgáltatás 
karjai alá.

El lehet mondani. lmgy a húr már tul- 
fesziilt s nagyon itt az ideje, hogy a társa
dalmi fekélyek ellenében egészséges áramlat 
induljon meg, mely gyökeres átalakulásokat 
idézzen elő. Az elfogultság és a butaság is 
nem nralkodhatik örökké. föl kell ébrednie 
a köszellemnek. melv e kórságok tovább 
haladásának ervlwsen *s  alaposan veget 
vessen. Nem lehet vita tárgya, hogy az el
len.iramlat honnan induipm ki, de az .iram 
lat szükségességéről kell, hogy minden jó
zanul gondolkodni tudó ember meggyőződve 
legyen.

Szerintünk az ellenmozgalomnak is azok
ból a körökből kell kiindulni, melyek min
den téren irányadók. A polgári társadalom
nak eléggé érettnek és erősnek kell lennie 
arra, hogy egyesületi utón üdvös czelokat 
előmozdítson s elég erős lehet arra is, hogy 
ily utón magán segítsen. Mindenek fölött

Vidd pokolba azt a kan csőt! 
Nem kell már a bor nekem.

Nem!. . . ne rídd el, hadd ürítsem 
Mégegyszer ki serlegem.

Nem szűnik a könnyezésem.
Mért is akkor annyit élnem ?

Hadd szűnjék panaszszavam. 
Borban ülöm el magam.

Vátzy János.

Kitaszítva.
(hl volt a ki> város va|íiin<iiiiyi előkelősége; 

inin<l« n szép asszony és leány s tomboltak hajnalig.
Az at hívták bálja kitünően sikerültnek volt 

mondható, melyről a kisváros lapja a nemes hevük t 
elragadtatásában inoutlá : „a hölgyek csinos koszo
rúja kedélyünkre egy jól megírt költemény hatá
sát tette. “

N a lapocskának igaza volt.
*

A hölgyek díszes sorából kivált egy kaczér, 
f.-kete szeinii. imádni való bájos özvegyasszony, 
kinek lovagja ez estén neki bemutatott csinos 
g verek, a fővárosból pár nap elolt ideszakadt 
jegyző. Itailó Pali volt.

Mi végzetes találkozás!
Megismerkedtek, — megszerették egymást 

és — a sors játékát már itt hibázta el, mit iiz 
bekötött szemmel, buta Tudatlanságával az elitbe 
lekkel.

azonban azt hisszük, hogy a sajtéi köteles
sége a kérdés töd vetése és hangoztatása mind
addig. inig az ügy megtalálja a maga em
bereit és maga közvéleményét.

Az agrár kérdés.
A nemzet testét fájdalmasan égető bajok kö

zött sajnos egyik legtekintélyesebb helyet 
foglalják el az agrár bajok, melyek mi< lobbi orvos 
lásának szükségességét bár hangoztatják már rég 
óta a legilletek*  srbb körök is. mégis egyik nap 
a másik után nyújtja szomorú bizonyságát annak, 
hogy a folyton fenyegetőbbé váló veszély elháritá 
sára az elméleteknek halomra gyűjtésén kiv ül gya
korlati dolog alig történik valami.

Magyarország a tultermelő országok közé 
tartozik, s terményei nemcsak közszükségletét fe 
őrzik, ham ui azoknak jó része kivitelre kerül. I 
évek hosszú sora óta szomorú tapasztalatok bizo 
nyitják, hogy a magyar termények a külföldi 
piaczokon elvesztették eddigi domináló szerepüket, 
s az erős külföldi konkiirenrzia annyira leszorította 
terményeink árát, hogy az többé nem képezheti 
egyeiiértékét. mondjuk honorálását annak a kitáró 
szorgalmas és becsülettel végzett munkának, melyet 
az a kevés igénvü, sőt mondhatni, teljesen igény 
teleli szegény földinives nép terményeinek plodu 
hálására fordít Természetesen eliez hozzá kell 
tennünk azt is. liogv a jelenlegi súlyos, már már 
elvis. Illetlen tel in k mellett.

Mert ha valaki biztos kézzel akar a bajok 
orvoslásához nyúlni, akkor első sorban is ez a im g 
szívlelendő körülmény. A külföldi állapotokon mi 
m-m segíthetünk, olt. habár m m is veszt. Iliik el 
lábunk alól a talajt lelj. sen. d> a kifejlődött körül 
ménvek azt erősen megingatták alattunk. A folyton 
fejlődő közlekedési viszonyok már megszüntették a 
távolságokozta nehézség. k« t és ditfer. ncziákat, s a 
tbgyasztó országok pia< ?ain terményeinkkel szem 
ben olt találjuk ma már m-mcsak a legtávolabbi 
országok, de a legtávolabbi világrészek terményeit 
is. s azon termelő országok szerencsésebb belső ál
lami viszonyaik következtében olcsóbban is bo 
.sájlhalják terményeiket áruba.

Ezeken « külföldi állapotokon mi. legalább 
is egyelőre se társadalmi, de annál kevésbbé kor

Zalárdyné, a szép özvegy, csupán a mai est 
vigalmáért hagyta el csöndes kastélyát, melv 
nagy kiderjedésü birtokain künn, messze a város
tól, bizalmas, meghitt magányosságban volt.

A nő csinos, nem, elragadó, észbontó szép vol*.
Pali szerény, de édes kötelességet teljesített, 

midőn az özvegy engedélyére magányában felke
reste őt.

Mily elragadó harinrtnia !
Ili a hegyoldalon holódto erdőség, amott lm 

takarta rétek, ódáid, egv ziizinarás pagony, majd 
a kastély krrtjeinok pompás Iáival a Imvas hegy- 
láiívzolal mint szingazdag háttér közepet!, mind 
olv változatos, a szelni ly jól haló kecses pom
pájában, liogv a b-teg üdülve lélegzett tói, — s 
haladt tovább, a haldokló lápot nyert egy ttjai.I. 
életre, l*ál  pedig szilárduló, szerelmet a kastély 
bájos asszonya iránt.

Maga e festői vidék f. liidité a vándort, szent 
tüzet gvnjt az elfáradt szivekben is.

Igen, annak, ki e tájat esak meglátta, sze 
reltnesnek kellett itt lennie.

Imádni Istent nagy alkotásaiban tamiljuk 
meg. azonban elfeledve az istenit, alkotásait kezd 
jiik imádni s ez a bálvány.

Klld.'. Pál is elsőbb az Istenre gondolt, azon
ban a kastély ósdi sötét társalgójába lépvén, az 
.ót otthonias egyszerű öltözetben fogadé, isteni al
kotás meslermiive, egv csodaszép hölgy lábai elé 
rakta le imádatát.

Minél öregeid, a mesterember, annál pompá 
sabb dolgokat hoz létre, ilyen az Isten is. ki mi 
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inányxati utón nem segíthetünk. nincs t« hát egyeli 
hátra, mint saját belső állami viszonyainkat akként 
rendezni, hogy a nyomasztó térle k könny ite*.-vrl  
gazda közönségünk abba a helyzetbe juthasson, 
hogy a terményeiért nyerendő vételár, illetve an 
nak az állami ••*  egvébb kom vnvzionáliaj terhek 
leszámítása után megmaradt része tisztessége*  ben- 
legven a végzett munkának

.4 r<l/x<l</ tzrlrf jutott hrhfZ’tu< k egyedü I 
orvosszere ez idő szerint csak ez lehet. * inilieh t 
a nyomasztó terhek köunyebül.>.-ve| a gazda tar 
sadalotn javullabh helyzetin jut. a tűit- szin ti 
külföldi koiikurviicziávai etilben i*  sokkal jobban 
ki fogja állani a versenyt.

I). vájjon I bet <• azt remélni, bog*  a f.ildadó 
melv államháztartásunk költségvetésében ••vauiként 
körűib. Iiil 35 millió forint összeggel >z- repcl, lejehb 
fog szállíttatni ? Bizonyára ez a jelenlegi viszonyok 
között még reménynek is in< -dd.» dolog volna, mert 
íz intéző körök figyel. minél kisért működé*.-  ez 
ideig err<- még vsak a hajlandóságot *eni  árulta el 
N. mesak. hogy nyoma sem található az egyenc’- 
adók leszállítása iránt kifejezett szándéknak, 'le el 
lehetünk rá készülve. hogy az adózó polgárságot, 
tehát azok túlnyomó részét a t'öldmivelo nepel. ha 
nem is egv. nes, de indirekl adók alakjában újabb 
terhekkel fogják sújtani, mintha bizony annak az 
évenkint betolva 15“ millió forint indir kt adónak 
egv tekintélyes részét n< m éppen a szegény told- 
mivelő nép fizetné ‘

Ni-m akarjuk azonban állítani azt. hogy 
államháztartásunknak végre megállapodott egyen 
súlyát az adóterhek azonnali I- szállítása nem za 
várná meg. de addig is. míg • z k- resztül vihető 
volna, mind.-n megingatása nélkül a költsegvetcsek 
mérlegének, elég mód és eszköz kínálkozik, a 
helyzet javulására vezető útnak legalább egyen 
getéséliez.

< >tt van például a tőzsde reformálasa. Mert 
az mégis vsak furcsán hangzó dolog, hogy az a 
s/.egénv foldiniveloiiép. mely úgy szólván orrával 
túrja a tőidet. * naponként izzadja a nehéz munka 
verejtékét, nemcsak nem képe*  megállapítani tér 
menyeinek árát, hanem még csak nem is be 
folvásol hatja az idónkint beálló árhullámzásokat 
A szegény gazdálkodó népnek csak a dologhoz 
van jussa, s midőn már be is kötötte a zsák száját, 
lesni**  keli és lesi is aggódva, remegve, hogy vonj 
tékes munkájának bérét mikent c*  mennyiben 
állapítják meg a börzén a bankárok, kik pedig 
csak papirosán szántanak.

Ezen helyzet tarthatatlanságát már Nemet 
országban észre vették, a tőzsdét megreformálták, 
s a papiros búzát beszüntették. Magyarország 
azonban a küllőidnek csak hibáit szokta utánozni 
a nép jólét emelésére irányuló intézkedés, k iránt 
azonban intéző köreink csodálatos szinvakságot 
tanúsítanak.

De váljon meddig? A húr csak bizonyos 
határig feszíthető. azon túl már elpattan. Mit fog 
érni majd gazdaközönségűnkliek. ha a kormányzati 
körök majd akkor tesznek kísérleteket helyz tűk 
javítására, midőn már egyáltalán in-m segíthetek ? 
Hiszen a gazdák túlnyomó rész.- már ma sem 
tulajdonosa saját földjének, hanem csak zsellér 
kedik rajta napi eleségének biztosítása mellett 

nél inkább érzi a századok terhét vállain, annál 
inkább remekel a fin de siecle szépséges hölgyei 
megteremtésében.

Zalárdyné igy otthonias egyszerűségben, men
ten a sok báli hureztól, még elragadóbb volt.

Tömött hosszú haja befonva feküdt vállairól 
ölébe, sötét szemei pajkosan ragyogtak, mint est. 
csepp a tavaszi napsugárban.

Pali félig elkábultan a mestermü lakásától, 
bámulta meg a tiatal asszonyt, kinek dévaj bár. 
«le szűzi tiszta tekintetű szemei le in árulták volna 
<•1. hogy egv férfi oldalán tiz évig volt, a gyönvö 
röket megismert, három gvorineknek élet«-t adott 
asszonyt, nem inkább egy nyílni kész rózsabimbót.

Ajkának csókjai nem valának gyújtók, p. r 
zselok, mint kéjszomjas asz.'ii vk- i. inkább mint 
utasnak a csermely tiszta vize, mint fontadt vi 
rágnak a nyár*  stiharmat. úgy e csókok a sz« rel- 
mesUek éltetők, s ez ajkak imádandók, c-őkoak.

Örök hűséget esküdtek
Paliból jó, gondos férj lett, ki ugv f.•lesege. 

mint mostoha gyermekein igen nagy gondot tör 
ditott.

Elhagyta hivatalát s teles- gr birtokait tar 
tóttá szemmel. Így napról napra . g\ soha ii. m .a 
zett kéjes gyönyör bilincselt*  okéi egymáshoz.

Evek múlva ép oly szeret, ttel, ép <dv ima 
dattal csüngött'k • gymáson. mint a lakodalmi < j 
szakán. . . . oly tiszta szer, lemmel, bogi m in 
gondoltak a jövov. |, i _má“ nak éltek, nem gon 
doltak arra, vajon ha egy ikök . . , o’i. ész jár.i
uk ily ferde utakra nem i*  m< rt eltévedni. > bol

FELSO-IEMPLEN.

vsak azért, hogy az államnak beszolgáltassa az 
adónak nevezett haszonbért * a bankoknak pon 
.osan fizethesse a kamatokat.

Ezért pusztulnak ki napról napra jobban 
n m.sak a ki*  gaz.dák. hanem a középbirtok ■k 
i*.  s ma holnap már itt i* oda jutunk, a hol hal 
dokié, kisiparunk van. hogy az az ősterni. lesi 
gazdálkodás is a nagy toké szolgálatába jut.

Ennek inegakad?»lyozá*át.  annyi százer csnlad 
exia t- ii. zi.<|.iii.ik bi toaitáaát várjuk 

most az uj törvényhozástól s hitünk erős is az 
iránt, hogy ezen égető kérdés mi< lobbi megoldás ) 
semmiféle akadályokban halasztást nem szenvedhet

Vegyes hirek.
Meijhiro. A málczai közfürdő megnyitása 

alkalmából Sté/uiu (iábor nagybirtokos meghívót 
b.i.-sájíott ki. melv szerint nyári mulatság > 
ugvaimz nap este tánvzezal egybekötött estely 
i-eiideztétik A megnyitás végleges határideje la
punk zártáig még mm állapíttatott meg, de az 
valószínűleg pünkösd masodnapján lesz. A im-g 
nyitási ünnepélyre nagyban készül az eg.-sz kör
nyék intődig. nvziája.

Szintá muhi t, Mint értesülünk, a nyír
egyházai színház igazgatója: .\<jh Aladár, kinek 
társulata ez idő szerint Munkácson rendkívül nagy 
pártolás mellett működik, engedélyt nyert arra, 
hogy városunkban előadásokat tartson.

— Nyári inuhitMÍuj A nagymihályi pol 
gári olvasó egyesület és a helybeli jótékony izr. 
noegvlet — mint értesülünk — nyári mulatságo
kat óhajtanak rendezni

— Eijefiyzm. Dr. Kállai József helybeli 
ügyvéd eljegyezte özv. IIV<W#*r  Izidorné kedves 
leányát, Rózsika kisasszonyt.

Arriz Mádon, Május hó 25. és 2t» au 
elképzelhetetlen nagy árvíz tette tönkre Mád varo
sának lakosait. .A délután 3 »*>  óráig tartó óriási
zápor s a hegyekben a felhőszakadás oly . fővel 
j<itt a város közepén folyó keskeny mederbe szo
rított patakon, hogy az útjában eső házakat, hida 
kát részint clseperte, részint b. iszapolta, kővel s 
hordványokkal betemette a közkutakat ! <><» család 
hajlék és kenyér nélkül maradt ! Egy emberélet 
is áldozatul . -ott. Az izraelita temetőből, mely a 
város felső részén van. hullarészeket mosott ki. s 
hordott e| Kint a határban őszi és tavaszi vetéseiket 
vagy elhordta, vagy beiszapolla ; egyes szántóföl 
• leket egészen a köves talajig elmosott, annyira, 
hogy évek során keresztül használhatatlanná vált! 
N.-m tudhat jak. bent a városban vagy künn aha 
tárban nagyobb.- a kár? A kárösszeget némelyek 
niegelőzitőleg 1<m» I.'Ht ezer írtra becsülik. A hely
beli segély-osztó bizottság 5“ drb kenyeret osztott 
ki. s ugyanekkor részvétre, adakozásra szólított 
tel mindenkit, ki a nyomor city Intésére Istentől 
jó szivet és jó létet nyert.

dogságukat Pali mostoháinak szeretvtnélküli meg 
tartása sem volt képes megingatni.

Midőn azt hitték, hogy az élvek serlegét fé
lig sem hörpintettek ki. a szép asszony a jó fele
ség meglehet, kiitta azt, meghalt.

Pál vakká sirta szemeit.
Aztán jöttek a prózai, a rideg napok, a nagy 

vagyonnak gazdát kellett adni, s a szerelem huta 
b rti azon keserű valóságra ébredt, hogy neki sem 
mije sincs már.

Vagyona, kincse, mit mindenek fiilé helye 
zett. ott fekszik a född nélim lakói között.

A törvény ért. Itncben az egész birtokot Pál 
mostoha gyermekei kapják, mely fiuk az apát, a 
telnevelőt tékozlással pazarlással vádolták.

Már rég sejtette, hogy fiai ncin szeretik ; de 
azt. hogy kidobják, eltagadják — nem !

Kes. rii szemrehányással nézett a három fiúra, 
kikei o nwelt, kiknek azon vagyonának, melyből 
ot kidobják. <«gy I iet a rtásáróI. gy a ra pi t ásáróI < • 
gondoskodott.

Joga lett volna abból a vagyonból, melvet ő 
kezelt, melyre o ügyelt, részt követelni, -izonban 
sokkal nagyobb hu ült szivén, s. nihogy ezekkel 
az istentagadőkkal czivéxbia, - s n< im s nyugodt 
s.ággal távozott.

Nem. s szivét nagyon lealacsonyítaná, s csak 
felszakitaná irt ker. so szivének sebeit.

Nyugalomra van -zükségt ; d- hol leljen m. g 
nyugvást, beteg lelke gy.-gVIllá-t ?

t Mt van az utczán, iwtncsak v igvon. d. min 
4. i>n.'|.i kenyér nélkül. Addig, inig tiatal volt, szívta

— Klfayott tolvajok. A mull héten elkö 
vetett lupátok tetteseit a rendi>r>mg .V<1« András 

/’.mZowí/, György helybeli suh.ineznk szenté 
Ivében elfogta. A jó madarak tegnapelőtt ismét 
kölnien voltak, mely alkalommal a kantinosáét 
tisztelték ...... becses látogatásukkal, kitől nagyobb
mennyiségű sz.sz.es italokat .mellek el, de vesz
tükre. mert ezntlal nem csak a jelenlegi lopások, 
hanem a múltkoriak is rajok bizonyullak.

Saját édenanyiáHak férje. I’akucz 
János plruskai tehetős paraszt sok évvel ezelőtt 
feleségül vett egv szolgálóleányt, a kitol iia is 
született. Mikor ez a fin három hónapos volt, az 
anvja magával vitte a mezőre, » I..... tan aztán
rejt'.-lves módon ellopták. Hasztalan volt utana 
mindén kutatás, m in hittak nyomára akadni. A 
szülök végre belenyugodtak sorsukba. Ezelőtt 3 
évvel valahonnan egy tiatal legény kerüli Plruska 
tahiba és I’akucz János szolgálatába állt, a hol 
tiagvou megszerették. Nemsokára azonban I’akucz 
meghalt és a gyászóv elteltével a még mindig 
szemrevaló őziegv kezét nyújtotta n szorgalmas 
szolgalegcnynek. a kivel egész mostanig boldogan 
éh pár hét előtt egv l’.alieska Jánosáé nevű 
szintén odavaló asszony halálát érezvén közelegni, 
a gvontató papot borzasztó vallomással lepte meg. 
E szerint leánykorábau ö is szerelmes volt i’akucz 
Jánosba és egyetlen vágva volt, hogy felesége 
lehessen. Mikor azonban a szolgálóleány a fiatal 
embert elütötte a kezéről, bosszul esküdött ellene, 
ő volt, a ki I’akucz kis fiát a mezőn ellopta, 
aztán egv szomszédos községben dajkaságlm adta, 
önmagát adva ki a gyermek anyjának. Mikor a 
gyermek felnőtt, ö beszélte rá, íiogy álljon szol
gálatba Pakuczékhoz és ugyancsak ő volt az, a 
ki a fiúnak folyton azt tanácsolta, hogy tegye a 
sz.-pet a gazdája özvegyén k. a kinek csinos 
vagiona van. a melyből elölhet holtig. A haldokló 
Balicska .lánosné az özvegyet is folyton unszolta, 
hogy menjen férjhez a fiatal legényhez, a kit 
nem szűnt meg előtte magasztalni. Fondorkadásai
nak végre csakugyan az lett az eredménye, a 
mire kezdettől fogva számított, a fiú feleségül 
vette a saját édesanyját. A szerencsétlen ember, 
mikor megtudta a valóságot, világgá un nt, a még 
szerencsétlen*  bb asszony gyufaoldatot ivott künn 
a temetőben. < Ml találták meg első férje sii halmán, 
arczczal a földre borulva. Azonnal ápolás alá 
vették, de hasztalan volt minden fáradozása az 
orvosnak: a sajnálatra méltó teremtés borzasztó 
kínok között megbalt. haldoklása közben első férje 
arczképét szorongatva kezeiben és áztatva azt 
kényeivel. Egyetlen kívánsága volt, hogy temes
sék öt is férje mellé. Ez meg is történt.

Kórházi h’imututáfi, A nagymihályi 
nyilvános közkórháziul!) a betegforgalom május 
hó folyamán a következő volt : Maradt a múlt 
hóról 2<» beteg, fölvétetett május lóiban 45. távo 
zott gyógyulva 2H. javulva 5, gyógyiilatlan 2, 
meghaít 2 A közkórházban visszamaradt 34. 
< tsszes létszám volt 71. Ápolási napok összege 937.

Hirtelen hutát. Hétfőn estefelé Mor
ván Hahtmlónyi János ottani lakos hirtelen meghalt.

Difizi>ohtár. Király llelmecz k.’-pvis. lő 
testületé hálásan megemlékezvén mindazokról az 

magában az élveket, s végnélküli boldogságban 
nem gondolt a jövőre.

Hát ez az ára a pár évi boldogságnak, hogy 
koldulni mehet ? vagy kezdje ott, hol ezelőtt busz 
évvel elhagyta ?

A rossz nyelvek, midőn Pali Zalárdvnét el
vette, azt súgták, hogy ügyesen, jól számitott. s 
váltig bizonyítgatták, hogy nem szerelmi házasság.

Nagyon meglátszik, menny ire jól számitoti; 
haza menne, ha volna otthona, haza, ha a büsz

kesége engedné; s talán kegv gyanánt meg is en 
gednók. hogy velük egy asztalnál egyék, igen hogy 
éhségét esilapitsa, s akkor gúnyos kaczaj közt ver
nék ki tán a vak éjszakába.

t.s ha nem űznék el. ha meg is engednék, 
hogy valamelyik cselédszobában kipihenje tört tes
tet. szégyenében a töld alá kellene bujnia, hogy 
ezektol kegyet élvezett, s miért tegye ezt? azért, 
hogy éljen megalázott lélekkel, lakáj módra lesvén 
kegy.s jóltevőinek barátságos tekintetét? hogy 
ezélja legyen az utezahad gunyos kaezajának ? — 
Soh'se élt önmagának : csak annak, kit a földön 
már nem kereshet ....

„Eh. mit — gyógyulást. — gyógyulást !• — 
kiáltó magában . . .

Szilárd lépt.-kk. I haladt ki a városi »ól, a kas
tély fele, végig jnrlatá szemeit a gyönyörű tájon, 

in »st nem tűnik oly szépen. . Iragadónak. mint 
akkor hja. befutott pálya, keserű múlt, — s a 
magas parin Duna felé vette útját .

sz.sz.es
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anyagi jótéteményekről. mikben a város közérde 
keit Kuasinszky Arnold (Ír. premontrei kanonok, 
jászai nyugalomba vonult j •erj. l, jelenleg a h l.-szí 
konv. nt tagja, részesítette, különösen pedig telj, s 
inéltánylattal viszonozni kívánván nevezeti pr. ka 
nonoknak abbeli áldozókészségét, hogy a történelmi 
nevezetességű és mübecsü helmeczi rk. templom 
belsejét több ezer forintnyi költséggel renováltatta : 
öt. K.-llelmeez város díszpolgárává egyhangúlag 
és nagy lelkesedéssel megválasztotta.

— Halálozás. Egy kis angyallal 'több \ an. 
Tizenegynapi élei után meghalt Zh-ó/.h Viktor 
kir. járásbirósági hivatalnok kis leány ka ja T. in
tése a rokonok és számos ismerős részvételt- mel
lett május hó 31-én ment végbe.

.1 próba körezrs már majdnem telje
sen készen van. Most már a lakosságnak fogalma 
lehet arról, hogy milyen lesz az egész város kö 
vezése, mert ahhoz kétség sem férhet, hogy az 
valakinek ne tetszene, bár igen sokan vannak, kik 
még most is az aszfaltot óhajtanák látni városunk 
utczáin.

Lóosztályozás. X nagy mi hál vi járás 
területén befejeztetett a lóosztályozás. Megvizsgál
tatott 3l»59 ló, osztályoztatok mint alkalmas ; há
tas 250, tüzérséghez 341 és teherhordáshoz IGG. 
összesen 757 ló.

A magyar gazda szüret ség legköze
lebbi vándorgyűlését Kassán és pedig valószínűleg 
június első napjaiban fogja megtartani. A gyű 
lésen Abaujon kiviil Sáros. Zemplén és Borsod 
vármegyék is képviselve lesznek.

Monda a szülőről. X szólóról sok 
monda kering, a melyeknek a legnagyobb része a 
bor különböző hatásának adja képletes magva 
rázatát. Az első szőlőpalánlának különböző állatok 
vérével történt lliegöntözéséról szóló mese egy 
variáeziója a kővetkező monda: „Mikor Bacchus 
még gyermek volt, Hellason keresztül Nax**sba  
utazott. Az ut hosszú volt s a gyermek elfáradt 
s hogy megpihenjen, egy nagy kődarabra ült le. 
A mint a földre nézett, egy kis növényt pillantott 
meg, melyet oly szépnek talált, hogy elvitte 
hazájába, hogy elültesse. Miután azonban a nap 
forrón sütött, attól tartott, hogy a növény elhervad, 
keresett s talált is egy madárcsontot, abba tette a 
szép növényt. A szép növény oly hatalmasan 
kezdett növekedni, hogy minden oldalra kitér 
jeszkedett. Bacchus félt, hogy a csontot szétre
peszti, tehát egy erős oroszláncsontba illesztő azt 
egész másik csonttal együtt. Itt megint annyira 
nőtt, hogy az oroszláncsont is veszedelemben tőr 
gott. Szerencsére azonban Bacchus valami szamár 
csontra akadt, mely az oroszláncsontnál is tága
sabb volt s abban őrizte maga a drága plántát, 
így ért Naxosba. A növényt he akarta ültetni, 
hanem észrevette. hogy az ágacskák annyira tel 
cseperedtek, megszaporodtak, hogy sértés nélkül 
nem lehet az oroszlán- és szamárcsontot kivenni. 
Beültette tehát az oroszlán- és szamárcsonttal 
együtt. A növény meglező gyorsasággal növeke 
dett s Bacchus örömm< ■I tapasztalta, bog V csodá 
latos bogyókat terein. Kisajtolta azokat és ebből 
termett az első bor, s Bacchus inni adta az embe 
reknek s kezdte észlelni hatását. Ha az emberek 
keveset ittak, vidorok lettek s daloltak, mint a 
madarak. Ha többet ittak, ordítottak, mint az 
oroszlán. Ha sokat ittak, lehorgasztották tejüket s 
buták lettek, mint a szamarak.

— Ilészrények kerestetnek. Az újonnan 
létesített málezai gyógyfürdői részvényekből meg
vételre kerestetik 10—15 drb. Ajánlatok a kiadóba 
íntézendők.

— liélyegmentes anyakünyri kiróná
tok. A m. k ir. belügyminiszter az 1891*.  évi 
112,511 IV. c. sz. alatt az elismert jellegű beteg 
segélyzö pénztárak, illetve ezek tagjai részére 
hivatalos használat végett szükséges anyakönyvi 
kivonatok dij és bélyegmentessége tárgyában kör 
rendeletet intézett valamennyi törvény h.iKksóg első 
tisztviselőjéhez.

CSARNOK.
I Xu O XT.

- l.llM «n l. “. -

Irta; tizoodff Ixhttll.

(l-’ol vtatás, i

így ment ez Gabikám nap nap egymásután. 
( Hvasni kezdettem. <» oda ült elém piczi zsámolyára, 
folyton rám emelte n*  felejts két szemét. majd 
megfordítva, ő olvasott, én hallgattam, azzal a 
külöinbséggel, hogy ölébe kellett tennem buksi 
tejemet, s minden három perezben megnézte, nem 
alszom-**  ? mindenik nézésért meg kellett csókolnom.

FELSÖ-ZEMPLEN.

I'gy félévet éltünk igy örökös tétlenségben. 
Meguntam a sok édességet, dolgozni kezdettem, 
kliensem volt elég. A feleségnek azonban *z  
állapot m in Ízlett. < »da jött szobámba, kivert a 
munkából Falura meg Isten őrizz! kibocsátani.

Egy hónap megint eltelt, l’jból elhatároztam 
dolgozni — körültánczoltam magamat a pörös 
aktákkal, tárgyalásaim lettek egyik másik pörl»**n,  
f*  l napig nem látott drága feleség, ni. Szinte jól 
■**  tt, hogy ily erős-- t. ti. m helyzetem. Két telj.•> 
napig voltam tárgyaláson B*  regen siettem is 
haza.

Megcsókoltam Ilont, im ut- ni b< szobámba, 
aztán a konyhába néztem gyónyörr I. mint sünig 
forog olt az. *n  : m. hisz • /. Jiompás élet!...

...|)« Gabi g. ujt- i- a. ha van még türelmed!
..Igy ni! már belejöttem a beszédbe. s ha

• nnyit elmondtam, a többit is hallgasd meg.
\ két najios kiugrásért gyöngéd, tigy. lm-zt.-tö 

neheztelést kaptam kis bbszerii dázzogaslmn. mit 
azonban e>zr. venni nem láttam jónak, már csak 
azért si-m. hogy «setl*g*s  fel. Intet vagv kajotu 
latiót n* tapasztaljon. Mindazáltal a délutánokat, 
illetve azok egy részét igen kedélyesen töltöttük.

Augusztus 18 án születés és névnapja volt 
Ilonnak, erre rettentően készültem. Szerette a 
lovat, pompásan is lovagolt, igv titokban illeg 
bíztam l’atay Marczit — ki kül<>ml*«n  is elég 
iigy.s lócsiszár - vásároljon valami jámbor <£ 
csinos állatot, hadd teljen kedv*-  Ilkának, ne unja 
magát olykor — ha idehaza nem vagyok.

Marczi a megbízást mondhatom jól, nagv 
sz,. riien teljesítette, repetetl a lelkem. mint fog 
örülni majd az én feleségem.

El is jött a névnap, még te nem v.diál itt. 
Három óra tájban jól emlékszem rája. Marczi 
pajtás állt meg a ház kapujában vezette be 
Miczit. Ekkor oda mentem a feleségemhez kívánva 
neki sok jól, velem boldog ev*  két elélni még a 
késő vénségig.

A vállaltira borult köszönetét csókba fűrészt 
getve, de * cs*»k  ö/.önből valami szomorú bugás 
hallatszolt ki. N. in fig\ *-lh-m  jól meg eme lmgá> 
<»kál, biih in, az örömtől dagad szive át.

A ház *•!*■  mentünk, a Marczi lovait az inas 
nak adta, előbb mind**nik<  t jól megezirogatta. 
aztán szaladt felénk.

Ilka súgva szólt valamit, szoritá karomat, 
kimondhatlanul megörült az ajándéknak, Marczit 
ott tartotta uzsonnára, vacsorára, késő este m« nt 
haza.

Mikor együtt maradtunk, oda ült ölembe s 
én úgy karoltam át, mint valami tizenötéves 
h ánykát. egy mm sokkal id«ís*-hb  diák gyerek,
• d« ll csókolt, s folyton azt kérdezi**,  ugv e mint 
ezelőtt, ezután sem lesz másként Sanvikám! Én 
|M*dig  mit szólhattam, mint igen-ig*  n édesem! 
Lehuzott szempillái most egyszerre fölnyiltak. le 
vágta magát a szőnyegre, kényszerítve engem is 
oda, majd ugrálni, nevetni, mint ő. Enyim vagy 
hát. mint ezelőtt, ugv mint régen! te buksi! te 
iratmoly, te betiigyár! Es még ki tudná azt, minek 
nevezett, — gyiigyögletett, béczézgetett az én édes 
feleségem.

Rossz férj ! Ezután már jó leszesz ugv e — 
nem fogsz magamra hagyni |»erczig sem. nem 
ülsz mint valami szent «-lv,múlva aktáid köpött, 
*!•■ itt melhttem — itt lábaimnál s felolvassz 
nekem. És inig gyönyörködöm mély figyelemmel 
az olvasottakon, rád néz« k, kit szeretek; "eszünkbe 
sem jő a világ, az emberek. Lemondok legszebb 
élvemről a lovaglásról is, csak maradj tv a régi
szeress mint ezelőtt. — \ agy a te lángod már 
lankadni a szived hülni kezd ?...

Nem az min lehet, én százszor jobhan-száz- 
szór igazabban érzem hogy nélküle*!  élni, téged m in 
látni, veled nem lehetni, nagyobb minden fájdalom
nál, erősebb minden nélkülözésnél, mert a szivem 
dobog ha közeleinböl eltűnsz ha arezod m in látom, 
ha hangod nem halom. Nagy áldozat volt a bele 
egyezés, fértiuságoin össz*-s  érzet**  fellázadt ellenem. 
A társasagok, az emberek kik*  t gyakrabban ke
restem föl utóbbi időben s becsülni is akartam, 
felettébb örültek láthatásomon, mit visszonozni 
óhajtók.

Miért nekem a társadalom, miért nekem az 
emberek mondta ő.

Ha feleséged 1* -ttein. <z által azt biz.onvitot 
tam be, nincs szükségein rajok — mert **ll**nke-  
zől* ‘g m in választom ez utal melynek elejét ki 
momlhatlan boldogsággal kezdettünk.

!)• é*h  s Ilon és férfi is vagyok!
Igen az én szerelő térj*  in. kinek egyébb 

dolga nincs most, mint hogy engem szeressen ki
nek csak arra szaka*1  gondolnia hogy *•  boldogság 
s a mi egünk f*-lliotl*•nsége  örökké tartson. aiTa, 
hogy **z  ég. n m láthassunk nap fogyatkozást so- 
ha>*  ‘in. Aztán hiába érveltem bár mily er«*s**n  ku 
darezot valotlam. ö lett a győztes. Nagylelkű**!!  
bocsátott meg, s fogadott vissza kegyeibe. Megkez
dődött a regi gyermekes — pásztori szerviem 
tel,- lio|iósko*lns>aí  tel**  esek örömmel. A társada
lomra, a barátokra m in adtam mit sem — tes 
telit cipuhulni lelkem methargiába siilyedni 
indult. Najtok jöttek napok mentek, s mi igv él
tünk gondtalan, csókolóztunk, ölelkeztünk, szeret
keztünk unlalan. Tiszttartóm tehetett a mit akart 

felé nem néztünk, fsak otthon — csak egyegü!. 
< Hyanná lettem mint az < txygénbv doliott niaihirka; 
mint lángot vetett szén mely ég — ég, de hamar 
elis vnyész.

Szédülő f**j  j**l  lépt*  in *-gy  este szobámba—s 
amint a kandalló előtt az égó hasábok egyforma 
semmisiilesct szemléltem össz*  hasonlitám égő szivem 
a lia-'áb lánk«*vélyévvl  annak rövid idöni ha 
miivá ' álásával. * Ihaiároztam komolyan megvál
toztatni detem irányát — szakítani végkép ez álla
pottal < lvetni a gy*  rmekességet, azt .■*  sok ide- 
alismust, helyébe pedig egy kis reálist, erős re
formot állitani. nielv fölrázzon — Gíllrissitsen 
mnnkálkodtasson ha bármibe kerül is.

Masiiap m< ^t- ttein — szakitottam, hanem a 
k*»v-  tkezmcnyrkkel, s feleségein alkujával nem 
törődve, bolond f**jj*  I n*  ki ugrottam a tükörnek, 
betörtem, még a virágot is vázástul együtt dara
bokra zúztam, k- z- ni. fejem, k ikéin, összevag
dosva, siettem orvos, mester*  mber után, az orvos 
gyógyít . ngcin is ót is. betegek vagyunk. A mes
ter ös>z raggatta a tört tárgyakat, *1**  ügyi Gabi 
pajtás im glálszik a ragasztás, rajtuk ? Meg biz a 
Gabi azt mondta Ilka is — és sajnosán tapasz 
tabun szavainak igazságát.

Kissé durva voltam Ilonhoz, szives reggeli 
köszöntését hidegen vagy inkább közönyösen fo
gadtam.

Szeli*!  őzike módjára közeliié felém, s szó 
moriian kérdett mért m in csókolsz meg Sanyi ? 
Nincs időm f. leltem föl s*  in tekintve a Kaszó féle 
pörös iratoktól.

— Terhedre vagyok ?
- A hogy vesszük !

— Valami különös bajod van ?
Nincs s*mini  — egész jód érzem magam, 
r utat lak ?

Ah. hagyj édesein békét:
— Elmenjek ?
— Eelőlem maradhatsz! 

Maradhatok ?
Igen ha tetszik, s van kedved.
Sándor te nem szeretsz !
— Azt magad sem hiszed. 

De m in úgy mintigért*  d !
I'.kkor találtam **sömles  komolysággal szóltam 

elhatározásomról. Szeretlek Ilon, igaz nem ugv 
mint te akartad es akarod, <1**  olv mélyen és iga
zán mint házasságunk k*  ■ziletén. A s.-iiiinit tevés
től undort kaptam, dolgozni vágyom ; a munka 
toltrissit siiliultságomlml, ilyenkor jól fog esni 
veled ('•(les egyetlenemül. I a többi idín eltölteni.

Ki m.gyiink mindennap a tanyára — én 
k iserni foglak mint hű lovago*l,  megjelenünk a 
társaságokban jó*  barátaink közölt, \ isszont ők 
nálunk, ham ni az eddigi gy*  rm**k«  sk*-déssel  föl 
kel hagynunk, nekem nem lehet örökösen a fe
lesegem mell*  ti ülni az ő szoknváját őrizni a 
társadalommal szemben kötelességeim vannak.

— Komolyan beszélsz Sándor !
Igen a lehető legkomolyabban, azt hiszem 

te is beláoid szavaimnak igazságát és a telt, az 
vIhatár« »zás heh-ességét.

Sohasem feledem **1.  hogy változott át erre 
az a rozsapiros arcz. haloványnyá. hogy futott 
v**gig  az a görcsös rángás s« lv*  in puha hajszálai 
leghegyeii is. hogy szólt alig hallhatólag imbolyogva 
— akadozva.

— Belátom — belátom......... és még is
beláthat lan lessz előlem örökké.........

Folyt, kör.)

Felelős szerkesztő:
GÁL VILMOS.

Kiadó-tulajdonoa:

LANDESMANB.

Nyilt-tér.
(Ezen rovat alatt kó/lött. kért nem vállal le le lépégét a azerE)

Egy, a névtelenség a*gis**  alatt utazó*  gyáva 
li**zkó.  hosszuszoinja csillapítása végett, engem és 
üzletemet disereditálni vélvén anoiivni feljelentést 
telt **lli ‘iiem, tn«•lyben a legaljasabb és leghazugabb 
rágalmakkal él.

Eme .ludássá sülyedt gaz«*ml*ert  korbárs- 
csat kellene ugyan honorálnom, de legnagyobb 
sajnálatomra **z*  n élvezetemről I** k*  II mondani, 
mert ép ez elől menekülendő burkoló*dzott  a név 
t« l**iis*'g  leplébe. Fölöslegesnek tartom, hogy ily 
aljas rágalom ellen védekezzem, egyedül annyit Iái
tok szükségesnek kijelenteni, miszerint az ilyen 
modern brigantaggio orvlámadásail hidegvérrel és 
nyílt homlokkal fogadom, s biztosíthatom, hogy 
fogom tudni a módját, miszerint a nekem ezélzott 
nyíl irányt fordítva őt zúzza össze.

Addig is őt. aki rágalmazni tml. de anonymi- 
tásban utazva, férfiasán sz*  mbe állani nem mer, 
aljas, piszkos és yyára gazficzkónak tartom.

Nagy Mihály, 1897. május 30.
II>in berger /.sigmond 
tu .Arany f niUajf*  izáU" bérb'ijf.
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Árverési hirdetmény.
A uag vilii hályi kir. járásbíróság mint telek 

könyvi hatóság kó/.liirré te>zi. hugi l'ruhlicb 
(iyuhi ügy véd által képviselt Fugulári Júlia vegrv 
hajlatának Mamiéi Mir rákóc/.i lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 42*  *»  irt tok*  követelés • járulekai 
iránti végrehajtási ügyében a >. a újhelyi kir. 
törvényszék, a nagyinihályi kir. járásbir«».*ág  
területén lévő líákócz községben tekvú a rákoezi 
225 számú tjkvben A I. I sor 1214 3 Itr. számú 
hr és a rákóezi 2t»O ik számú tjkvben A. I. 1 2
sor 1214 I és 1214 9 hrszámu Mamltl J/*ö  tulaj 
doniul jegyzett ingatlanokra az árverezést 32.» irt. 
illetve 1<*4.  írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte <■' hogy a iennebb megjelölt in 
gatlan az 1^*97  évi augusztui hó li-ik napján 
d. e. 10 Ólakor llákócz község bírája házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is elfog adatni

Árverni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
b»-vsáramik 1”" „ át vagyis 32 frt •»'1 krt ke.*z  
pénzben. vagv az 18X1. •hit. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal s ámított és az |x*l.  évi novemb r 
hó | én 33:::;. szám alatt kelt igazságügy minist, ri 
rendelet X. £ ában, kijelölt óvadékképes értékpapír 
bán a kiküldött k- zé-hez letenni, avagy az lxsl. 
t. ez 170 íja élteimében a bánatpénznek a bíró 
súgnál elöleges elhelv*  zéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 
Nagy Mihályon 1X97 május hó 12 én.

Sk ültét y kir. albiró.

141 «z

1M97.

Árverési hirdetmény.
Alulír! bírósági végrehajt**  az 1**1.  évi l..\. t. <•/.. |i»2. 

S-a ertvlmélo-n ezennel le•z.hirré teszi. hogy • szohránczi 
kir járá»l*iró».ig  1*97  ovi tos‘.» p, ./imii v.-gz«*»«-  kóv. tkez 
télwii Sí«iAÓ Győző Ügyvéd •zohráiu/.l In kos ).vili öz.v. 
Jwtk" Mihitlt/w géz*.uyi  laki*'  ellen I*  Irt t *k«-  » jár.
• r*  i*  ig 1*97.  *-\i  in.*i|iis  lii*  l.’*-*-ii  foganatosított kielegito*!  
v*-grohajtá»  utján I. -foglalt Hő forintra l>e. siilt bútor,
ágy to-tn ii. báli felszerelés, s/.álli hat - pajta, trajn < 1 teli*  n
bél áll*'*  ingóságok nyilvános árverés utján ela<latnak.

Mely árverésnek az. *zol*ran«  z.i kir jl*iró*ág  l*i»2  1*97  
sz. végzése folytan 4*  frt t**kek**vetelé'  eddig ..'szesen 
2*  frt 79 krbau biróilag mai im-gillapitott költ*.  g.-k orvjéig 
<;éz«eiivl*eii  alp*  t*.'  lak i'.m I*  * ml.......zk■ 1897. évi
május hó 15. napjának délután 2 oraja hat.u időül 
kitiizetik <■' ahhoz a venni '/.amb-kozók oly imgjog v/*-'ol  
hivatnak meg. hogy az. elintett ing-*<*ág<dc  az. 1**1.  «-vi I.X. 
t.-ez. 1«»7. • ' H»*  §-a értelmében ké'/.pe|i/.tíz*  t. s mellett a 
legtöbbet ígérőnek beexirou alul i» el fognak adatni.

Kelt Sz.ol*rancz**n  1*97.  május lm ->1. napj.in.
fíityfitti bajon,

kir. bírósági végrehajt**.

174. «z.ám.

vgh. 1*97.

Árverési hirdetmény
Alulírott bíró*.igi  végrehajtó az. 1**1. évi I.X ».-*•/.  I'»2. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi hogy a hoinonnai kir. 
járá>bir-«ág 1*97.  évi 2371. polg 'Z.ámu végzése következte 
ben />/•. Kihiiun .iriliili ügyvéd által képviselt X*. <»*.»■•  
Jakab papinai lak***  javara G'r*<iiMm<  .1 • «*»/*/  budapesti lakos 
• •Heti .*»3  frt 29 kr. s jár. er*-j**ig  1*97.  évi május hé 1-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utj >n lefoglalt. ••» 3őo 
frtra l*e<-*iilt  s a h*>m>*nn<'*i  vasúti állomás szabadban lévé 
rakodóján különféle ho*<*xu*águ  göml*ölyfl  é« négy*z*'.g<l  
bükkfa léczek bükkfa de*z.kák  és sz/dékarókbdl álló ingó
ságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árvere»n*  k a homonnai kir. jár.*ú*bir<**ág  3470/ *7.  
sz végzése folytan Ő3 frt 29 kr. tőkek**vetelé».  ennek 1*97.  
évi január hó |o napjától járó ."*•  „ kamatai és eddig ••»/.- 
»z.*  »on 29 frt ti" krbaii bir* ’*ilag  mar megállapított költségek 
erejéig a homonnai vásiiti állomásnál leendő eszközlésére 
1897. évi Juniua ho 8. napjának délutáni 5 órája 
határidóíil kitiizetik <•« ahhoz, a venni szándék*  >z*'*k  oly 
megjegyzé*s..|  hivatnak meg. hogy az. érintett ingóságok az 
1**1.  évi I.X. t.-> z. Io7. es |t»M. |-a értelmében készpénz- 
ti/etés mellett a |egtöbl*et  Ígérőnek hees.ároii alul i« el fognak 
a<latni.

Kelt llomoiinán 1*97.  évi májú*  hó 2á. napján

Ttnnory Antal,
kir. bírósági végrehajt.'..

Fényképészet.
: ! Caak 14 napig; ! ! '

FRIEDMANN M.
fényképész. Nagy-Mihály. selyem-uteza.

Készít a legesinoMabb

LNYKÉI’EKI-
a legkisebb alakútól » g«'s-/. élrtuagy*águig,  a I*  g 

jutányosabb árszámitá*  mell*  It.

Fvlrétchk kirAnatra rifh'-kea i.s 
vttxk'aziiltit m-k.

Mossatok a hírneves
LESSIVE PHENIX“

!!! franczia mosószerrel!!!
párisi szabadalma. Kezesség chlormentességért.

Egyedelárusitás Nagy-Mihály és vidéke részére

ARMORSTEIN JENŐ
füszerkereskedésében.

PICOT J
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• ix- • : ____________________ _____
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TÜDŐS GYULA
és női czipész
Y • A\ I H A T. Y. Föutcza

viri-

Főutcza N A G

I isztrlrttt 1 tudatom a n r. közönséggel, miszerint műhely emet Kassáról 
ide átféve. az<»li kellemes helyzetben vagyok. Imoy-

férfi- és női lábbeliket
a legizlvsestbl. <'s 1 (-oszoliilab kivitelben készíthetek.

I óbb éti működésem hazánk nagyobb varosaiban szakmámban val.í 
teljes jártasságot eiedtnényezett sziiniomra. s a n. é. közönség támogatása 
mellett azt a legteljesebb mértékben érvénvesithetem is.

A n. e. közönség szives támogatásáért esd

TÜDŐS GYULA
-,vj '. v-' ,'X-; . -.-X- -.-x; • •xj • -XJ ; **XJ

X; * -xí . x. . - x; »'-x.

Nyomatott Lniidcsman B. küuyvny-omdájábati.

S’

$

<


