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ME(i.lELESIK MINDEN (’SÜTÖKTÖKÖN.

szerkesztőség:
Hova a lap H/.ellunii részét illető minden 

közlemény intézendő :

Torök-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza, 

ilérinentntlon levelek nem foiradtatnak el.

Nyilt-tér soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . . .4 frt.
Fél évre . .2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Égve’ szám ára 10 kr.

KUDÓHIVATAi: 
llova az előtixetéaek, hirdetési é*  nyílttéri 

díjak küldendők : 

Landesman B. könyvnyomdája.

A kisipar.
Gyakran halljuk a panaszt suba ilv 

mérvben nem létezett nyomorról, pedig nem 
úgy van ; nyomor és szenvedés volt mindig, 
csak hogy a múltat mindig aranyos felhő
ben látjuk, a jelent pedig közvetlenül érez
zük, am iák nyomasztó hatása alatt állunk és 
ennél fogva átkozzuk, szidjuk. Már most ha 
halljuk az iparosok jajgatásait, nem lehet 
azokat sem egészen készpénzül elfogadnunk, 
annál kevésbbé mivel megfoghatatlan a kis
ipar sülyedéséről beszélnünk, akkor, a midőn 
a fényűzés oly annyira kifejlődött társadal
munkban, hogy pld. a ruhanemüek, bútor, 
házberendezési ezikkek. sokkal nagyobb 
mérvben, fényesebb kiállításban, tetsze
tősebb alakban kerestetnek, mint régeb
ben, a midőn különösen a földmives a saját 
szőtte daróc- és vászonruhájában járt nem
csak köznap. de még vasárnap is az urnák 
szine elé. — Ha megengedjük, hogy a kis
iparra nézve rosszabbultak a visszonvök, an
nak oka, őszintén megmondva, magában az 
iparososztályban rejlik. bocsánatot kérek 
nyíltságomért, — és egy kis önbirálatra lö
vőin fel őket. Mai iparosaink, egy két kivé
tellel, csak liirből ismerik a czéhrendszert, és 
mély megelőzte a mai iparszabadságot, me
lyet t. i. a czéhrendszert elsepert az 1848. 
évi forradalmi szabadszellem, mely minden 
korlátot összetört. A szabad verseny, melyet 
a korláttá n iparszabadság teremtett, csakis 
szakmájában teljesen kiképzett, vállalkozó és 
törekvő iparosnak való, — a gyenge, szak
májához alaposan nem értő és emellett tán

T A R_C Z A.
Mit csinált örömében Darkó Dénes?

— Hol kaptad a madárfészket?
— A nagy nyárfán, az alszegen.
Csak igy beszéltek az egész faluban, ha a 

Darkó Dénes kertjében álló vén nyárfáról volt szó. 
Megértette mindenki.

Termetes egy fa is volt az istenadta! Törzse 
oly vastag, mint valami szürkés régi ken kbástya. 
koronája pedig beillett volna egy kis erdőségnek. 
Again annyi varjú megfért éjjeli szállásra, hogy 
mikor onnan ugv őszi reggelenként útra kereked 
tek : nagy darab bolyén elfogták s fekete, széles 
bakacsinnal húzták be a? eget. Ha nyári esték- n 
süni lombozatját megbolygatta a szél: egészen a 
czinteremig felhallszott a reszkető levelek csöndes 
susogása.

Az egész falu gyönyörködött benne.
Egyedül a töszoinszédban lakó szegény An- 

tál János volt az, kinek sok bosszúságot, sok ke
serűséget okozott az a fa. mivel nagy bolondul 
éppen a kerítés mellé ültették le hajdan, melyen 
keresztül hórihorgos, otromba ágait idővel messze 
át nyuj Iá a szomszéd veteményes kertbe.

Ilv körülmények között aztán nem lehet cső 
dálkozni, ha a jámbor tőszomszédnak va lakára tii 
reline szakadott. Bámulat, hogy eddig is kibírta.

Egy’ késő őszi délután átszólott a kerten:
— Te Dénes! Csinálj fiam valamit ezzel az 

istenverte fával. Nem tűrhetem tovább itt a vete 
menyes mellett.

— Ne akadályoskodjék annyit. — hangzott 
a feletet. Senkinek sem táj a foga erre a fára, 
csak kendnek. 

hanyag és léha ember természetesen nem I 
boldogul, mesterségét szívesen mással cseréli | 
föl, hol könnyebb munkát talál.

így aztán minden iparágban csak 1—2 
iparos marad, aki a modern igényeknek leg
alább megközelitőleg meg bir felelni, és ezt 
azután meg is rohanják, mi miatt a kereset 
természetesen 1 —2 felé fordulva, meg nem 
oszlik. A ezélirendszer, bármennyi vissziís- 
ágai és a versenyt elülő megszorításai vol
tak is, annyi élőnvnvel mégis birt, liogy 
kényszer rendszabályaival bizonyos képesí
tési átlagot teremtett, - - és igy annak min
den tagját verseny képességgel látta el. Ezen 
kényszerrendszabály a remek készítés és a 
vándorlás kényszeréből állott, és valljuk meg, 
liogy mindkettő igen szükséges a képesí
tés emelésére. Már mag i a remekmű készí
tésének kényszere, hatalmas erkölcsi motor 
volt a fiatal iparosnál, amenny iben erejét, 
tudását emelni igyekezett, liogy a mesterek 
areopagjának megfeleljen. A külföldi, maga
sabb színvonalon álló miihely ek felkeresése, 
a vándorlás igen elősegité a miiipari kikép
zést és sokat jelentett, nagy fontosságit volt 
az illető fiatal emberre nézve, ha a vándor
botot a kezébe vette, és felkereste a külföl
det nem csak a mesterségben magát tovább 
képezni, de élet- és embertapasztalást sze
rezni. Most is meglátszik, ha valamely ipa
rosunk. a külföld metropolisaiban megfordult, 
munkájában, fellépésében, egész modorában

Legjobban maguk az iparosok tudják, 
hogy mily szánandóan kevés az iparoktatás, 
mely ben a tanonczok részesülnek, - éveken 
át cselédet helyettesítenek. és inkább a mes-

Hát másnak miért is fá jjon, hallod e ? Nin
csen az másnak romlására, csak nekem.

— Kendet se eszi meg, ne féljen .'
— Hiszen megenni nem eszen m-‘g fiam, 

de elég baj nekem, hogy ebben a kertben nem 
tenmiiét miatta semmi se. Csak a sok adót fize
tem utána.

— Teremjen !
De ha nem terem! Értsd meg Tegnap 

is sírva panaszolta a feleségem. < Hyan csenevész 
káposzták teremtek a fád árnyéka miatt, hogy 
szégyenli clsózni.

Darkó Dénes vállat vont és gúnyolódva veté 
oda a szót:

— Ne legyen olyan szégyeilős !
Antal Jánosnak a vére melegedni kezdett:
— Ej, heh könnyen beszélsz! De nem addig 

van ám a szegény embernek ! Nekem nincs nagy 
domíniumom, mint neked: s ha ez a nyomorult 
kert se terein egy kiesi zöldséget, mit főzünk a 
télen ?

— Hiába óbégat, én nem nyúlok a fához.
Nem is kívánom ingyen. Dénes. A mint 

mondtam, megveszem a fáját, íia kivágod. Te pénzt 
kapsz érte, eng- ni pedig nem rontasz minden esz 
tömlőben. Elég volt eddig.

— Azt lássa meg, hogy kivágjam.
Antal János mérgesen indult be a háza félé 

s fenyegetve kiáltotta vissza:
— Na, ha nem látom meg, majd meg látod 

te, liogv mit csinálok.
Darkó Dénes a markába kaczngott:
— Ehet a méreg vén bolond !
Hanem bezzeg nem kaczagott, mikor vasárnap 

reggel bekiáltott hozzá a sánta kovács:
1 farkó uram! Nézzen hátra: mi lelte azt a 

terné. mint a mester vezény lete alatt állnak, 
— és végre ha felszabadulnak, alig tudnak 
valamit és a mester kényszerítve van a ké- 
pesitvényt kiadni, hisz maga hanyagolta el 
kiképzését, - és legfeljebb tovább is nála 
marad mint segéd, hogy csak némi képes
séggel is ellátva, kiléphessen az életbe. — 
Ezen tények ellen nem lehet felszólalni, mi
után az életből meritvék, mely ellen más nem 
segíthet, mint a képesítésnek megszorítása, 
nem a régi ezéli rendszernek megújítása — 
hanem az iparszabadság korlátozása. A kö
teles remekművek készíttetése és a mesteiek 
általi nyilt megbiráltatás újra felelevenítendő 
lenne, hiszen ha az ügyvédnek szigorlatozás, 
és egyéb hivatalnoknak gyakorlati vizsgát 
egy bizonyos bizottság előtt le kell tennie, 
gondolom, igen szépen összeférne az ipar 
szabadsággal, ha azt a mesterré készülő ipa
rosnak be kellene igazolnia milyen kabátot, 
czipőt, almáriumot készít, mielőtt a mesterség 
szabad gyakorlására felszabadítják. Tervben 
van az ipartörvénv revisiója, nemcsak nálunk, 
de a külföldön is. hol hasonló állapotok van
nak. — kell is az általános képesítést kény
szerrel emelni, a teljes iparsza badság még 
korai a mai iparos osztálynak, mikor jön el 
ideje, meg nem határozható, csakhogy attól 
most még messze állunk.

A város dolgai.
Nagy Mihály város képviselőtestülete folyó 

évi szeptember hó 2ü-án tartotta rendes őszi köz- 
gyűlését.

.h len vollak: Sulyovszky István v. főbíró, 
Szladek József v. bíró, Tóth Árpád v. jegyző, Ba
ján Imre, Szirinay József, Hoezman György, Buzay 
Gusztáv, Erimmer György’, Bérezik József, Görgey 

fát ? Erősen meghitványkozott az éjszaka. Valaki 
leinoeskolta rutul.

Semmit sem szólott a kovács beszédjére, 
csak hátra került izibe a csűr mögé a fához, bol 
a guta szinte megütötte. Nem akart a szemeinek 
hinni.

A hulldogáló levelii nagy fa régi, szép sza 
liályos, k erek koronája olyan volt, mint a téli szé
naboglya. melynek egyik felét közepén keresztül 
földig lemetélték. A szomszéd kertjébe átnyúló 
hosszú, izmos ágak egytől egyik le voltak tőből 
fűrészelve. — < >tt feküdtek rakásban egymáson.

Első felindulásában átakart ugrani az Antal 
János portájára, hogy keservesen számon kérje 
tőle, ki engedd liléből merészelte a más fáját úgy 
össze vagdalni.

Mégse ment átal: tartott tőle, hogy az öreg 
embernek a fia is otthon lesz.

Szinte kihasadt a méregtől, de nem tudta : 
mitévő legyen. E nélkül is már rég ideje nem 
nézhette jó szemmel az öreg szomszédot, mióta 
egyszer az ur asztalánál a sorban elébe állott.

Eszébe jutott most minden.
Jó darab idő múlva tikkadó haraggal kapta 

fel a fejét s átalfenyegetett a szomszéd jószágára :
— No várj meg! Ha levagdaltad az én fá

mat, majd koldusbotot csinálsz te még abból ! Perre 
viszem majd a dolgot s meghurczollak fel a királyig, 
mig a sok törvénylátásra utolsó falatod is felmegy. 
No várj csak!

Nem is volt ennek a dolognak fele se tréfa, 
mert két hét múlva mindkettőjüket megidézték 
szépen Makfalvára törvény elébe.

Az Antal János felesége egész nap sírt ott
hon, hogy elveszik most mindenüket azért a ne 
hány levágott faágért. Hasztalan vigasztalták.

Pedig kár volt a sok siránkozás, mert az 



o

Géza, Brügler Benjámin, Mika Jáu«>», Bujdos lit
ván, Fröhlich Gyula, Vasily János, I^akner Antal, 
Polányi Géza, Uzibur Bertalan. Spiegel Bernát, 
Friedinan Simon, Bucsinszkv I^ajos, Glück M<»r, 
Dr. Glück Samu. Bartus Boldizsár, Dr. \\ idder 
Márk. Kozma András, Slark Hermán és Csincsár 
András képviselőtestületi tagok.

Sulvovszky István v. főbíró az egy begyült 
képviselőtestületi tagok üdvözlése után megnyitotta 
a közgyűlést.

1. tárgy. Az 1*98.  évi városi költségvetés 
tárgyalása.

’ A kéj >visel<-testület meggyőződést szerezvén 
arról. hogy a községi elöljáróság által egyl»< állított 
költségelőirányzat 15 napi közszemlére ki volt teve, 
a költségelőirányzat minden egyes tételét beható 
megfontolás tárgyává tévén, annak tételeit a múlt 
évi tételekkel egvb--hasonlítván, a nyert kimerítő 
és megnyugtató felvilágosítások alapján az 1*98.  
évi községi költségirányzatot következőleg állapi 
tóttá meg :

IBeTrételelc :

1. Az 1897. évi zárszámadás penzma
radvánva 583 frt <9 kr.

2. Súly- és ürínértékek béri* 30 a — •
a. Vágóhíd jövedelme 1(M M 1 — -
4. Laktanya bére 500 — n
5. Laborczparti 3 bolthelviség jö 

ved» íme 4»0 _
6. 2 drb tkp. részvénv jövedelme —
7. 8 hold községi föld bére 120 —
8. Települési dijak 20 —
H. 5 drb zsemlyeáruló fabódé jö 

vedelnie lm _
1<> Hetivásár vámszedési jog bér 

lete 0322 _
11. Adóvégrehajtási költség 200 r — n
12. Községi közmunka értéke llMMl a — r

13. A Laborcz-parton épült 6 drb 
faáruház bére 450 —

(fsszesen 6975 frt 79 kr.

I
HCiad-ásols

Rendes szűk ■ é g 1 e t.
1. Állam: adó 105 frt — kr.
2 Ujonczozáai költség 40 —
3. Ijiborczpart fentartása 250 —
4. Városi épületek fentartása 200 — n
5. Betegápolási 3" „ pótadó 671 — •
<>. Szegények eltartása 150 —
7. Utczák tisztogatása 450 — a

M. iroda szükséglet 200 — n
y. Tanítói nyugdíjra 12 — a

10. Jegyzői nyugdíjra 2«» — a

11. Személyes járandóság 3605 —- a

12. Város világítására <50 — a

13. Tűzoltói szerek javítására 2oo — a

14. Állami elemi iskolára 1500 —
15. Kisdedovodára 55(» —
Ili. Iskolai 5%-os pótadó 1136 65 w
17. Közművelődési * „ os pótadó 113 66
18. Előre nem látott kiadásokra 300 —
l!t. Iparostanoncz iskolára 200 —
90. Katonai beszálláséhisra 1 (M 1 —
21. Községi közmunkára Hmm: —
22 Adóvégrehajtási eljárás és ír

nok tartási általány 4(m:

üregűek adtak ám igazat Makfalván. Azt Ítélte a 
törvény, hogy minden ember szabadon bánhat 
azzal a faággal, mely az ő kertje fölébe áthajlik. 
Még a gyökereket is szabad kiszaggatni, ha más 
földjébe ereszti be azt az idegen fa.

Mikor kijöttek a perlekedésről. Barkó Dénes 
elcsüggedve morogta magában :

Nincs igazság .'
Azzal lement a hosszú fogadóba, hova később 

ellenfele is bevetődött.
Szótlanul üldögéltek két asztalnál s a nyer

tes fél ugyancsak gyakran hajtogatta az üveget, 
széles jó kedvében Egészen megfeledkezett airól, 
hogy öreg embernek nem bir meg sokat a természete.

Meg is látszott rajta hamar.
A mit nem lett már legalább két esztendő 

óta. csendesen dudolgatni kezdett valami régi módi 
kenetes szép nótákat, melyek a zsoltárok énekére 
emlékeztetőnek. A nyelve is megeredt s bizalma 
sen összedarált mindent, boldognak, boldogtalannak.

Végre nagy barátságosan Darkó Déneshez is 
csak oda fordul:

— Ne neheztelj rám, Dénes fiam, inért Iá 
tód, nekem van igazam, pedig szegény*  ember va
gyok. — Nem vétettem én neked semmit. Tudod,, 
én szegény ember vagyok, de olyan ember vagyok ... 
hogy azt mindenki ismeri, hogy én milyen ember 
vagyok. Nem ártok én fiam a légynek se.

Nem volt vége hossza az öreg ember beszédé
nek. folyt az. mint a zivataros áradat. Eltartott 
volna Isten tudja meddig, ha társa nem kezd útra 
készülődni.

Dénes fiam, én is veled megyek, mert én 
neked jó embered vagyok, tudod. Apádnak is én 
fogtam volt a fejénél a koporsóját, mikor kivittük 
a házból. Jó ember volt szegény ! Várj meg na !

Aztán megindultak kelten.

felso-zemplen.
23. 2000 frtos kórházi ágy alapit

ványra
24. A nagvinihálv homonnai tör

vényhatósági és kassa-jab- 
lonezai állami ut fentartásá 
hoz megállapított hozzájáru
lás 250 . — „

II. Rendkívüli isükaéglat.
25. A nagymihályi takarékpénz

tárnál levő 2933 írt 45 kr 
tartozás törlesztésért*  700 frt kr.

26. Ugyanott levő 1343 frt 27 kr
tartozás törlesztőiére 4;»O „ — „

27. (’satornázíwi és kövezési alapra
5° „ os pótadó 1 1 •»(> „

Gsszesen 14740 frt 95 kr.
^retés-

1. Kiadás 14740 frt 95 kr.
11. Bevétel ( 975 , 79 w

Hiánylat 7765 fit 16 kr, 
mely összeg községi pótadóból )<sz fedezve s igy 
a 22752 frt 92 kr adóalap szerint « földadó min 
den forintja után 24° az eyyéb adónemek minden 
forintja után 57" 0 étik közatyi pótadóul az 1N9N. 
erre.

Kimondotta továbbá a képviselőtestület, hogy 
tekintettel arra, miszerint a személyes járandóság 
czimén 1898. évre 50 frt több kiadás lett felvéve, 
ezen összeg a községi biró személyi pótleka czimen 
lesz elszámolandó.

II. tárgy. < Hvastatott a járási főszolgabírónak 
2101 97 sz. átiratával közlőit 1467;> ‘97 sz. in. kir. 
kereskedelemügyi miniszteri intézvénv a községi 
közlekedési utak hálózatának megállapítása tár
gyában.

Tekintettel arra, hogy Nagy-Mihály község 
képviselőtestülete az 1*96  évi márczius hó 2-án 
tartott közgyűlésében a b. mutatott vázlatrajz alap 
ján e tárgyban már határozott, ismételten ki 
mondatott, hogy a vázlat rajzon sárga színnel jelzett 
utakat, illetve utczákat mint községi közlekedési 
utakat fogja a község ezentúl is fentartani. Kimon
datott végül, hogy ily községi közlekedési utak lé
tesítésére avagy a meglevők közül bármelyiknek 
megszüntetésére ez időszerint szükség nincsen. A 
mai gyűlésből a vázlatrajz kellő záradékkal ellátva 
a járási főszolgabiróság utján felterjesztetni ren
deltetett.

Hl. tárgy. Olvastatott a járási főszolgabírónak 
a gazdasági ismétlőiskola fentartásával járó költsé
gek megállapítása iránti leirata.

NagyMihály község képviselőtestülete bár a 
jelzett gazdasági ismétlő iskola felállításának czél- 
irányosságát elismeri, de tekintettel arra, hogy 
NagyMihály község, az ezen iskola fentartási költ 
ségeire fordítható jövedelemmel nem rendelkezik 
s tekintettel arra, hogy a község közművelődési 
czélokra már eddig is állami egyenes adójának 
10%-át évről-évre adja, nincs azon szerencsés hely
zetben, hogy a gazdasági ismétlő isko la fentartási 
költségeihez csak legcsekélyebb összeggel járulhatna, 
mely indok által vezéreltetve, jelen határozat meg 
küldése mellett felkéretni határozhatott a járási fő
szolgabíró. hogy a vallás és közoktatásügyi mi
nisztériumhoz az államsegély engedélyezése tekin 
tétéből véleménye*  előterjesztést tegyen, mert Nagy 
Mihály község az 5" o os iskolai pótadón kívül

Pár napja vala már. hogy a tél beköszöntött. 
Vastag hóréteg boritá a főidet, melyre még egyre 
szállingóztak a szürke felhők lustán kóválygó hó 
pelvhei. A faluk felett tömött köddé verődött össze 
a fehér kémények lerokedett füstje.

Alkonyodni kezdett.
Mikor a nagy útból Geges felé kitértek a 

hegyre, oly süni havazás lepte meg a mezőt, mint 
mikor a méhek nyárban eresztenek. Nem látott a 
szem egy balog hajításra.

Az öreg Antal Jánosnak szerfelett megártott 
az ital; alig birt a lábán megállunk Beléfogódzott 
Darkó Dénesbe. ki maga is apránként kezdett ki
békülni a körülménnyel s nem taszitá el magától 
a gyenge utitársat.

Beértek a cserfás erdőbe.
Az öreg kábultan gyöngitgetett fejével s sza 

kadatlanul motyogott az utón :
— Öreg a legény, a nyiladtól! Pedig én 

olyan ember voltam, hogy . . .
Eldiinnyögte a többit.
A borvizkulnál megállott:
— Szusszanjunk egy kicsit. Nagyon vastag 

a levegő. Melegem van.
Hat lépést se tettek, újból beszélt.
— Te Dénes fiam! Látod azokat a fényes 

karikákat az utón ? Én látom, te.
— Nincs ott semmi, csak a szelne káprázik. 

Jöjjön, mert itt hagyom.
Nem volt már kinek beszélni, az öreg ke 

veget tudott a világról. Teljesen oda lett.
Darkó Dénes bosszankodott és szidta, hogy 

vegyen erőt magán.
Utóbb egész kijött a sodrából s egyébért is 

kezdett haragudni.
— Vén tolvaj! M< gnyesi a fámat, megnyer 
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melv 1136 frtot tesz ki, az állami elemi iskola ré
szére 1500 frt, az állami ovoda részére 550 frt. 
az ismétlő iparostanoncz iskola részére 200 frt, 
összesen tehát 3386 frtot állapit meg évről évre.

IV. tárgy Pólányi Géza és Herskovits Her
mán nagymihályi lakosok azon kérelmükre, hogy 
a lakásaik felé vezető utczák' lámpákkal láttassa 
nak el, a községi főbíró véleménye*  előterjesztése 
folytán

a képviselőtestület meghatalmazza az elöljá
róságot, hogv a vasutfelé vezető utón, Mulia Alid 
rás háza előtt, továbbá a Herskovits és Rolh fa 
kereskedők malomutczai lakása előtt s végül a bé
res utczának a sörházutezávali egyesülésénél egy 
egy lámpa felállításáról gondoskodjék.

Több tárgv nem volt, a közgyűlés feloszlott.

Vegyes hirek.
— Aiítononűtli hir. Az utóbbi hetekben 

folyt autonómiai képviselő választásokra vonatkozó 
szavazatok határideje letelvén, az illetékes bizott
ságok már megtartották azon üléseiket, melyeken 
az eredmények kihirdettettek. Így a munkácsi 
egyházmegyéhez tartozó sátoralj au j helvi választó 
kerületben a hetes bizottság f. hó 14-én tartotta 
ülését, a melyben a szavazatok összeadatván, ki
derült. hogy beadatott összesen 3560 szavazat. Eb
ből kapott lioiikovic» János nagymihályi kir. járás 
biró 3000 és Ilodinka Mihály 560 szavazatot és 
igy 2440 szótöbbséggel Honkovics lett kongresszusi 
képviselővé megválasztva. Az egész kerület örvend 
e fénves eredményen, im rt tudják, hogv méltóbb 
emberre nem bízhatták volna érdekeik képvisele
tét. - Ezzel kapcsolatban megemlítjük azt is, 
hogv a rém. katholikus kerület kongresszusi kép
viselőjéül gr. Andrátsy Aladárral szemben 16 szó
többséggel ]’iczmdndy Ödön lett megválasztva. — 
Hogy mikor ül össze a kongresszus, még ez idő sze
rint tudni nem lehet.

— A (leregnyöl temptomnxentelé^. Nagy 
ünnepélyesség között f. hó 19 én szenteltetett fel 
a deregnyői ev. rcf. templom, nu ly alkalomból igen 
előkelő társaság gyűlt össze. A templomszentelés 
után gróf Lónyay Gábor kastélyában fényes ebéd 
volt és sok szép felköszöntő mondatott. — A temp
lom szentelésre vonatkozó kimerítő tudósítást leve
lezőnktől olv későn kaptuk, hogy annak közlése 
e héten lehetetlenné vált, miért is félre kellett azt 
tennünk a jövő számra.

— HlratalOft vizsgálat. A sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék elnöke: Seyfried József, e hó 17 én 
és 18 áll vizsgálta meg a helybeli kir. járásbírósá
got, hol mindent a legnagyobb rendben talált.

— Búcsú. A helybeli gör. kath. egyház 
hivcinek búcsúja f. hó 20-án volt, melyen úgy 
helyből, mint pedig vidékről az ájtatoskodók igen 
nagy számmal vettek részt. Az egyházi szertartás 
után Ihndtko János sz. sz. ülnök, helybeli lelkész 
vendégszerető házánál fényes ebéd volt.

a törvényen s aztán még én kínlódjam vele ! Kin 
lódjék az apja !

Maga sem tudta miként, csak egyszer azon 
vette észre, hogy ismét régi haraggal haragszik a 
tehetetlen, daléit emberre, kit alig birt valahogy 
fenntartani.

Gonosz szándék villant meg felhevíilt agyábam 
Habozás nélkül lökte az öreget az utmellett. 

sánczba s örvendő bosszúval sziszegte utána :
— < >tt fagyj meg. kutya!
Gyorsan iramodott visszafelé, a merről jöttek. 

Nem akart azon a rövidebb utón haladni tovább. 
Úgy gomlolta: visszatér ismét a nagy útra, hol a 
Küküliő mentében egyenesen Szeiitgyörgynek ve 
szi le majd magát. Hosszú kerülő ugyan, de azon 
is csak haza verekedik valahogy éjfélre. Otthon 
aztán azt fogja állítani, hogy nem is egy utón 
indult haza az öreggel.

Igv rendén lesz a dolog.
A mint azonban a hegyről a nagy útba alá 

ereszkedett, egy ember szólitá meg, ki velők Alak 
falván a hosszú fogadóba együtt mulatozott, most 
pedig nyugodtan ballag haza: (!sókfalvára.

— Hát az öreg hol maradott, földi ? w
Darkó Dénesi végigfutotta a hideg. Otölve 

hatolva feleié:
— Átkisértem az erdőn, magam meg vissza 

jöttem erre. Dolgom van Szentgyörgyön.
Több szót nem birt belőle az idegen kivenni. 

Hallgatott, mint a sir! tette magát, hogy részeg. 
Pedig de hogy volt részeg ! Akár ha bort se látott 
volna !

Erős félelem kezdé szorongatni s nem győzte 
eléggé várni, hogy valahára elszakadjon tőle az 
idegen.

Csókfalván tul magára maradott. Egy lelket 
se látott a mezőben sehol.
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— (Bekíildetett.) Tekintet.'tes Szerkeszt., 
nt! Hogy azok is, kik nem tartoznak az izr. hit
község kebelébe, tudomást szerezzenek a hitközség 
vezetőinek egy furcsa eljárásáról, szives engedelmé- 
vel nyilvánosságra hozom az alábbi esetet, hogy véle
ményt atkothasson mindenki arról, mikép támogat 
ják a vezetők a hívek érdekeit. Az izr. éves nagy 
ünnepek a jövő héten veszik kezdetüket, a mikor 
sokkal nagyobb számban látogatják az imaházat, 
mint egyébkor. \ annak a hitközségnek egy bízó 
nyos számú olyan templomi illései, melyek az 
ilyen alkalmakkor a szegényebb sorsú hívek részért*  
2 3 írt díjért átengedtetnek és így lehetővé tété
tett mindig, hogy ők is résztvehettek az isteni tisz 
teleteken. Ezt a szokást a hitközség vezetői m«g 
unták es most egyet fordítottak a dolgon, gondol 
váll, hogy bérbeadják az üléseket és bajlódjék azok 
kiadásával a bérlő. így is tett. A hitközség tulaj 
dónál képező összes üléseket 250 fi t összegért egy 
vállalkozónak bérbeadták, a ki most ugyancsak ki
használja az alkal mát, mert azon ülésekért, a me 
Ivekért eddig 2—3 irtot fizettek, most 5—6 írttal 
kénytelenek megváltani. Tehát ugv védik a veze 
tők a hitközségi tagok érdekeit, hogy kiszolgáltat 
ják őket egy bérlő önkényének, a ki természete 
sen arra törekszik, hogy minél nagyobb hasznot 
biztosíthasson magának e vállalatából. Hogy az cl 
nökség nem járt el helyesen, az tény, mert nem 
lett volna szabad az évek óta és mindenki igényeit 
kielégítő szokást elliag yni és felcserélni egy olyan 
uj rendszerrel, mely ellen a jelzett üléseket igénybe 
venni szokott hitközségi tagok kivétel nélkül, teljes 
joggal zúgolódnak, mert nem lett volna szabad a 
„geschoftelést “ e módon behurczolni még a temp
lomba is. Tisztelettel: Ayy hitközségi tag.

— Beszámoló. Az ungvári járás választói 
mozgalmat indítottak az iráni, hogy a választóké 
rület országgy. képviselője gróf Sztáraij (tábor be
számolót tartson a törvényhozás lefolyt cyklusáról. 
Ez ügyben aláírási ivek forognak közkézen. Kissé 
furcsa, hogy ilyen utón kell a képviselőt beszá 
mólójának megtartására bírni.

— Egyszerű gyűmölcseltartásí mód. 
Minthogy telelő helyiség felett nem mindenki ren
delkezhetik és mégis óhajtanak néhány száz gyü
mölcsöt télin*  eltenni, az alábbiakban elmondunk 
egy egyszerű, ha nem is uj eltartási módót, talán 
lesznek olvasóink között, kik hasznát vehetik. Egv 
üres hordó egyik fenekét kivéve, annak aljára jól 
kiszárított homokot teszünk mintegy két ujjnyi 
vastagon, melyre az előre papirosba göngyölt gyü
mölcsöket úgy helyezzük el. mindegyik szabadon 
álljon ; ha az első sorral készen vagyunk, kitölt
jük a hézagokat homokkal és reá rakjuk a máso 
dikat, harmadikat stb. Midőn a hordó megteheti, 
újra egy vastagabb réteg homok jön reá, mire 
befedjük a tetővel és egyszóval helyreállítjuk, hol 
2—3 foknyi hideget is minden ártalom nélkül 
kiáll. Meg kell még jegyeznünk, hogy hordó helyett 
egy erősebb fajta láda is használható, mely ép 
úgy megfelel a czélnak, mint a hordó. Hogy ide 
is egészséges és ép gyümölcsöket kell rakni, azt 
talán felesleges is mondani.

— Ellenőrzési szemlék. Egy alkalommal 
már közöltük az idei ellenőrzési szemlék határide
jét, de miután változás történt, nem tartjuk feles 
legesnek az uj határnapok közzétételét. E szerint

Megtámaszkodott egy keskeny liid karfájára 
s gondolkozott mély en:

Istenem, Istenem! mi lesz most belőlem? Az 
az ember jó látta, hogy nem igaz utón járok. 
Reám fog az vallani, ha Ilire megy majd a szó 
moru esetnek. Ott pusztulok el a tiiinlöezlien, a 
gonosztevők között ! Mert hát bizonyos, hogy esak 
én dobtam a hóba. Hiába tagadnám.

Visszatámolygott néhány lépésnyire, de meg 
állott újra:

— Miért mennék már? Megfagyott az. eddig. 
Végem van ! Gyilkos lettem : Jaj !

Kétségbeesve rántotta össze téli köpönyegét 
s lelkendezve igyekezett tovább, Szentgyörgy felé.

Élesen süvített a szél:
Megállj, zsivány!
Haragos arezu emberré alakult a szakadozó 

felhő, melyet a szél feje fölött űzött.
A keresztutnál mogorván nyúlt feléje a szá

raz Útmutató karja, mintha megakarná fogni.
A köcsorgó mellett álló híres feszületen első 

tétült a Megváltó képe s halkan nyögött, mikor 
elhaladt.

Látta, hogy ellene van a világon minden !
Sirni kezdett, mint egy erőtlen asszony. 

Forró veríték folyt le a homlokáról s kegyetlenül 
rázta a hideg belső részét.

Nehéz átokkal átkozta nteg azt is, ki azt a 
fát valamikor kertjébe ültette. Az a fa esinált be
lőle gyilkost, földönfutót ! Verje meg az Isten min 
deli egy levelét!

Á szentgyörgyi nagy jegenyék között a vá 
mosnál szeretett volna egy pohár bort inni; de 
nem volt lelke, hogy emla'rrel szemtől szembe .díjon.

Már éjfél után járdogáit az idő. mire faluja 
közelébe jutott. Még' a határdombon hallotta az 
éjféli kakasszót. 

a honvédség ellenőrzési szemléje f. évi október hó 
11. ós (2-én, a közös hadseregbelieké október hó 
18. es l'.t én Nagy Mihályon ; a népfelkelést ellen
őrzési szemle pedig Nagy-Miliál.von október hó 26, 
és 2" én, Málezán 22. és 23 án tartatik meg.

— Sziiké. a kórházból. A napokban két 
kéteshirii leány megszökött a helybeli közkórház 
bol. A rendőrség értesíi!vé-n a szökésről, nyomozni 
kezdett és m in sokára sikerült is elfogni két kór 
házból kiszökött leányt, csakhogy ezek nem a hely
beli, bánom a homonnai kórházból szöktek meg. 
A helybelieket is sikerült elfogni később és kihall 
gatás után vi szakisért*  ttek a kórházba, állomon 
nőről megszökötteket pedig oda tolonczolták.

A liszt fiáim 2 toros bélyeg kell. A 
bécsi kei * skedelmi és iparkamara f. é. június 19 én 
kelt átiratával felkér bennünket, figyelmeztessük 
az érdekéit köröket, hogy a kereskedelmi forga
lomban előforduló nyomtatványok, u. in. köriévé 
lek, árjegyzékek, gyászjelentések, stb.. melyek 
Magyarország területén I kros levélbélyeggel lo 
vábbitliatók, Ausztria területére való küldések al
kalmával nem 1. hanem 2 krajezáros levélből Véggel 
látandók el. Ajánljuk e tigy ■clmeztetéM az énb kel
tek figyelmébe.

— Két határozat. Az alsó ha rád i ev. r< f. 
egyházmegye Miskolczon tartott őszi közgyűlésén 
két határozatot hozott, mely nagy feltűnést kelt. 
Először is az államsegély kérdésében azt kívánják, 
hogy a megadóztatás utján járó szükséglet az ál 
lám pénztárból történjék. — A második határozat 
az országos munkaszünetté rendelt Szent István nap 
ellen szól. A kálvinista egyház — úgymond a ha 
tározat — az egy igaz Istenim kiviil senkit sem 
imád, Jézus Krisztuson kiviil semmi, a földön élt 
személy tiszteletére ünnepet nem szentel, ennél 
fogva Szent István napját sem ünnepelheti meg.

— Egyházkerület! közgyűlés. A tiszán 
inneni ev. ref. egyházkerület ez évi őszi közgyii 
lésének határidejét Kun Bertalan püspök és haró 
\'<ty Béla főgondnok október hó 5 éré tűzték ki. 
A gyűlést Sárospatakon tartják meg,

Lóárrcrés. 1X8 kimustrált lovat fognak 
Kassán szeptember 3O-án elárverezni. Ezen kimust
rált lovak szolgálati lovak voltak, de különlmző 
okból a katonaságnál már nem használhatják, ez 
okból árverezik el.

Olvasóegylet Szobránczon. E hó 
I 1 én Szobránczon megalakult olvasóegylet közgyű
lést tartott a szohránczi és vidéki inlelligenezia 
élénk érdeklődést*  mellett. A közgyűlés Köriiskényi 
Elek főszolgabíró elnöklete alatt a kővetkezőkből ala
kította meg az olvasóegylet tisztikarát: Elnök : ( ’suha 
Mihály, alelnök ; Mikita Elek, pénztárnok : Fekete 
István, jegyző: ifj. Szniscsák Nándor, ügyész : 
Szóráth .lános. Választ mányi tagok lettek: (’seh- 
ticzky József. Legeza Miklós, (’suha István. Szakái 
István. Stépán László, id. Szniscsák Ferdinánd.

Sokáig töprengett, hányta vetette a dolgot: 
vaijon haza menjen-e, vagy ne ?

Majdnem megbolondult !
Utoljára abban állapodott meg, hogy reggel 

jókor az egészet meggyónja a papnak, aztán meg 
remibe szed egyet mást s feljelenti magát.

Egyebet nem tehet.
Óvakodva sompolygott végig az utczán. Lehe

tőleg kerítések tövében lial.ulott, hogy no találkoz
zék senkivel.

Még se tudta kikerülni.
A falu hidján a harangozó szembvfogta:
— Te vagy, Dénes?

En hát. hol jár kend ily későn ?
— Az öreg Antal Jánosoktól jövök.
Barkó I fémesnek a fejébe futott a vér s el

veszett szeinevilága ijedtében. Zavartan hebegte :
— Mit keresett ott ?
— Az öreget kurálgattuk, öcsém. Most este 

hozta haza az árendás zsidó. Parajdon járt síiért s 
a gegesi erdőn kapta meg az utón, a hóba heve- 
regve. Részeg volt az ön g, még most se tudja 
hogy mi történt vek*  csak arra emlékszik, hogy 
veled indult el Makfalváról.

Barkó Dénes a harangozol, kicsibe múlt, 
hogy ölébe nem kapta. Egész felháborodott a nagy 
öröm miatt. Sóhaj tózva ka<zagva mondá :

— Én Szentgyörgy felé jöttem. Látja.
— Jó hogy te is hazakerültél öcséin. Ládd 

nem érdemli meg azt a szigorú utat az a haszon 
tálán nyárja.

— Nem is perlekedem én többet érette ! — 
vágott közbe Barkó Béms. Mondja meg reggel 
az öreg Antal Jánosnak, hogy jöjjön át a fiával s 
vágják ki a fát füvestől Jó lesz télire. Nekik 
adom ingyen.

(>da is adta.

Nainénvi Antal, Köröskényi Elek. Russay Lajos 
dr., Fekete Béla. A közgyűlés határozatot ho
zott még a casinó helyisége, a tagsági dijak, az 
alapszabályok részletes kidolgozása és a legköze
lebb követendő eljárás iránt s az egylet megn/ftá*  
sát október hó I éré állapította meg.

— Becsapott mészárosok. Folyó hó 
lő én llomonnán vásár volt és erre (li ibatrin Sa
lamon és Motk<wic» Pinkázz helybeli mészárosok 
is elmentek. I tközben Petrócz körül találkoztak 
két parasztemb<*rrel.  kik egy tehenet hajtottak. A 
mészárosok alkudni kezdtek rá és meg is vették 
5H írtért, mire In írt előpénz átadása után vissza 
fordították a tehenet, ők pedig folytatták utjokat 
llotnonnára. Hazajőve, sajnosán tapasztalták, hogy 
a ravasz parasztok nem hozták el a tehenet. Jelen 
tést tettek a esendőrségnél. de az erős nyomozás 
daczára sem sikerű t őket megtalálni.

Szabadságon. A helybeli kir. járásbi 
róság vezetője : János kir. járásbiró hat
hétre terjedő szabadságidejét í. hó 19 én kezdte meg.

Meghívó. «A Z« mplénvármegyei orvos 
gyógyszerészi egyesület1' IM97 évi szeptember hó 
29 én <1. u. 4 órakor, Sátoralja Pjhelyben, az árva
széki tanácsteremben közgyűlést fog tartani; a 
melyre az egyesületm k t ez. tagjait tisztelettel 
meghívom. A gyűlés tárgyai: 1. Egyesületi elnök: 
választás. 2. J Országos orvossz.övetség“ és wgyógy- 
szeré.s :zi kamarák.u 3. Egyesületi belügyek. 4. In
dítványok. Sárospatak. 1X97. szeptember hó 21. 
Id. dr. Lengyel Endre, egyesületi elnök.

Mennyi pénz érkezik hozzánk Ame
rikából? Érdekes hivatalos kimutatás van élőt 
tünk. E kimutatás arra ad feleletet, hogy az Ame
rikába kivándoroltak mennyi pénzt küldenek haza 
posti utján. Összesen három postaigazg.atéiság! a 
kassai, pozsonyi és soproni postaigazgatóság terü
letéről van kimutatva az Amerikából érkező pénz
küldemények összege, mert a többi postaigazgató 
ság teriih téről alig van némi csekély kivándorlás 
Amerikába. A múlt 1X96 évben'első helyen állott 
a kassai kerület 6.4IK.862 frtnyi összeggel, az 
után következett a pozsonyi kerület 554.782 írttal 
és harmadik helyen a soproni kerület 315.9X5 
írttal. E három postaigazgatóság területére a múlt 
évben tehát összesen?.290.629 forint ézkezett. 1X95 
b« n a hazaküldött összeg 6.407.991 írt volt; 1X94 ben 
5,521.245 írt: 1X93 bán x,71il.382. írt; 1X92 ben 
9.9X|.6<M» frt ; Ez volt idáig a legmagasabb 
összeg, mert 1X91 ben már 7,975.410 írtra szállott 
alá és 1890 ben esak 4,752.6X4 frt volt. Az 1890 
tol 1S96 végéig Magyarországba küldött amerikai 
pénzek összege 51,825.941 forintnyi csinos sum
ma volt.

Praktikus találmány. Hegedűs István 
szentesi városi számtiszt egy uj szerkezetű s nagy 
jövővel bíró ágyat talált fel, mely találmányról a 
„Közérdek ‘ben a következőket olvassuk. „A szó 
rénv é.< félrevonult emberektől nem igen vesz tu 
domást a világ; nem is említjük, a kit szegény
ségre kárhoztatott a végzete. A kit el nem hagy 
a lélekjelenléte és kötve tartja a kötelességtudás, 
sokszor az elhagyatottság, az önmagával való fog
lalkozás olyan gondolatra serkenti, mely később 
közkincsnek !• bet forrása. Alighanem ilyen véle
ményt mondhatunk Hegedűs István városi szám 
tisztről. Katona korában a betegápolókhoz volt be
osztva és már ott látta, hogy a súlyos betegek 
mennyi kíntól inenekednének, hogyha könynyen 
fídemolhetnék és visszahelyezhetnék ágyukba. Mikor 
hazajött, meglátott egy régi divatu politúros kerek 
ágyfejet. Egy ötlete támadt: hogy milyen könnyen 
lehetne elhelyezni az ilyen ágyfában, vagy vas 
szerkezetben gépezetet, mely a beteg Pdemelésére, 
tisztántartására, gyógykezelésére előnyt nyújtana. 
Gondolkozott, töprengett és addig nem nyugodott, 
mig eredményre nem jutott. 'I’ervezetét elkészitette 
és megmagyarázta Krug Károly gépésznek. Kelten 
szövetkeztek és létrehoztak egy praktikus beteg 
ágyat, a mely tulajdonképpen azon alapul, hogy a 
beteget a lepedővel együtt ÍÖlem»*lik  az ágyban 
elhelyezett gépezet segítségével és a betegség sze
rint olyan helyzetin*  juttatják, mely a tisztántartás 
hoz vagy gyógykezeléshez szükséges. Ez az előnye 
és még nagyobb az. hogy egyetlen ember képes 
könnyen kezelni a gépezetet. Személyesen győzöd 
tünk mi is meg erről. De még inkább meggyőződ
hetett Vecseri István, a kinek nyár elején mindkét 
lábát összezúzta a gép és négy hónapig ápolták 
ebben az ágyban. Ápolói is, ö is áldja a feltaláló
ját. Hegedűs bemutatta már Budapesten is a Ró- 
kus-kórházban és valamennyi speczialista orvos 
talált esetet, a mikor kitűnő szolgálatot tehet a 
betegnek. Megszerezték a szabadalmat és most al
kudoznak az értékesítés iránt. A múlt héten ke
reszt ül utazott a Bécsbe helyezett huszárezn*<l  ezred- 
orvosa Szentesen, Hegedűs neki is megmutatta ta 
lálinányát. Ezzel búcsúzott tőle : ne gondolkozzék 
egy perczig scin, hanem küldje rögtön Bécsbe, ott 
bemutatom a katonai köröknek és jövője meg van 
alapítva . . . Csak egy baja van Hegedűsnek és 
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társának, hogv kénytelenek eladni a jogot, mert 
az értékesítéshez nincsen pénzük. Hallani fogúiig 
még az ö találmányáról.*

— Az acetylengáz vezzélyezMége. Dr. 
tfhler I^ászló segédtanár az orvosi egyetem köz 
egészségtani osztályán, a dr. Genertich \ ilmos 
egyetemi tanárral együtt megejtett vizsgálataik alap
ján az acetylengáz mérgező hatásáról tartott felolvasást 
az orvosok és természet vizsgálók vándorgyűlésén aug. 
25-én Trencsénben s konstatálta, hogy az acetylengáz 
illő részei méreghatásuak és az egészségre ártalmasak, 
sőt veszélyesek lehetnek, véletlenség vagy tudatlan
ságból bekövetkezhető mulasztásoknál. Ezen tudomá
nyos állítást mintegy természetesen megerősítette 
azon acetylengáz robbanás, mely nehány napra a tel 
olvasás után. aug. 31-én Békés-Gyulán, a Korona 
szállodában történt, újabban pedig Zimonyban a 
Hóval szállodában történt egy nagyobb acetylengáz- 
robbanás, mely alkalommal két egyén súlyosan 
megsebesült.

— Kedvezmény tápunk t. előfizetői- 
nek,\ mai viszonyok között, midőn a hölgyek 
és gyermekek öltözékeinek házilag való íjkészítése 
a háztartás pénzügyi viszonyainak egyensúlyozása 
hoz lényegesen hozzájárul, csaknem nélkülözhetet
len a családban egy crre vonatkozó okszerű Útmu
tató és tanácsadó. Es mi lehetne ez más. mint 
egy szakszerűen szerkesztett, jó divatlap. Azt hisz 
szűk, kellemes szolgálatot teszünk lapunk t. elő 
fizetőinek, midőn sikerült Király Jánosai, a lég 
régibb magyar divatlap szerkesztő kiadójával oly 
egyezségre lépnünk, hogy lapját, a Hudapenti Ha 
zárt, mely jövőre harminczkilenczedik évfolyamába 
lép. lapunk t. előfizetőinek. kedrezményet áron meg- 
tzereztiik. A Hudapmti Hazár havonta kétszer meg 
jelenő szépirodai divatlap; minden számában szá
mos ábrán mutatja be a legújabb hölgy és gv< r 
mekdivatot, a legújabb kézimunkákat, mindenkor 
szem előtt tartva a czélszerüséget. az elegáns egy
szerűséget, gondosan kerülve az oktalan eziezo 
mát és a ezé I tálán czifrálkodást. Az öltözékek ki 
szabásához természetes nagyságban rajzolt szabás 
minta iveket nyújt s negyedéve nként egv egv gyö
nyörűen színezett aquarell divatképet is ád. A Hu- 
dapetti Hazáihoz mellékelt szépirodalmi részen re 
génveket, tárcsákat és költeményeket közöl, meg 
emlékezvén a fővárosi élet mozzanatairól is. Lapunk 
t. előfizetői, ha a Hudapeafi Hazárt is megrendelik, 
egy divatlap birtoklása mellett minden más szép 
irodalmi folyóirat járatását mellőzhetik. A Huda- 
pezti Hazár negyedévi előfizetési ára 1 forint 50 
kr. Lapunk t. előfizetni a Hudapeeti Hazárt negyedéven- 
ként / forint előfizetési árért rendelhetik meg. Midőn 
a most kezdődő októberi negyedre az előfizetést meg
nyitjuk, tisztelettel kérjük lapunk t. előfizetőit, hogy 
az előfizetési pénzt két hozzánk beküldeni szivesked 
jenek, hogy kellő időben intézkedhetvén, a Huda 
pezti Hazárt b. címükre azonnal megindíthassuk.

Felelő*  szerkesztő: fiát I Umott.

Kiadó-tulajdonon: lAindrsmait 11.

HIRDETÉSEK.
1995. xtátu.

1897. ik

Árverési hirdetmény.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek 

könyvi katóság közhírré- teszi, hogy a nagymihályi 
takarékpénztár ipar s kereskedelmi bank mint 
végrehajtató!)ak Király András és Erzsébet végre
hajtást szenvedő 193 frt 2*  kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a sátoralja 
újhelyi kir. törvényszék (a nagy mihál vi kir. járás 
bíróság terül tón lévő Kis Ráska községben fekvő 
a kisráskai 20 ik sz. tjkvben, A. 1. 1 —15 sor 19. 
97. 109. 156. 196. 252. 270. 356. 391. 431. 579. 
623. 673. 716. és 733 hr sz. alatt felvett ingatla
nokból B. 2 alatt Király Erzsébet tulajdonául jegy
zett ingatlanra az árverést 429 frt krímii ezennel 
megállapított kikiáltási árban < Irendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1S97. évi de 
ősember hó 7-ik napján délelőtti 9 Órakor 
Kis Káska község bírójának házánál megtartandó 
nyilvános árverési n a megállapított kikiáltási áron 
alól is elfog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan beesárának Ki"„ át vagyis 42 frt IMI kft. 
készpénzben, vagy az 1XXI. 60 t.-cz. 42. gában 
jelzett árfolyammal számított és az 1XH1. évi nov. 
Iio 1 én 3333. szám alatt kell igazságiigyministeri 
rendelet K. S ábán, kijelölt óvndékképesértékpapír 
bán a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1XXJ. tio 
t.-ez. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabálvszerii 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 
Nagy Mihályban 1X97. évi szeptember hó Kán.

Ferenc^!/ kir. albiró.

az „Eperjesi Népbank Kályhagyár" 
felsömagyarországi vezérügynöksége 

és főraktára

ILLÉS I). Ungvár 
ajánl teljesen tűzálló agyagból készült 
tiszta fehér, chamois. színes majolika 

cserépkályhákat, 
díszes kandalokat, kandallóé kály
hákat. takaréktűzhelyeket, kipróbált 

szakavatott felszerelők által felállítva, úgy

szintén épitési-diszitményeket, pla- 
fond-diszitéseket, síremlékeket, va

lamint iiiiiitleiiiieinii szobrászati munkát, 

gips, műkő, és terrakottából, saját 

vagv adott rajzok után.

Zsolnay-féle használati és disz- 
e d é n ye k e t, keramit-burkolat-lapo- 
kat, tűzálló téglákat, továbbá művé

sziesen mintázott és festett genre- és szt. 
szobrokat, dombormúveket, fal-disz- 
tálakat, eredeti gyári árak és a legszoli

dabb kiszolgáltatás mellett.

Minták, képes árjegyzékek, költségvetések 
kivanatra bermentve. 3

I■
„KOH-I-NOOR“

A világ- legjobb irónja !

Sgry d.a.ra.'b ára ±S Jer.
Kapható :

>- L;tll(L’xiii;in B- papirkcFcshcdésébcn 4
Nagy-Mihályon.

■> párnái 4
a „K o s“-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya átellenében
ZLT a g- y- ZNzf i á 1 -y o n.

Ajánlja kitiinö minőségű valódi hamisítatlan, az 
1X93. évi XXX11I. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait
utczai kimérésben mérsékelt árban

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
n r» " " , 54.
" " W " „ 60.

Feszt féle Vinnai gyöngy n 1-00.
Hegyaljai szamorodni „ 1.50.
889-tki „ „ gyógybor n 2.00

Az orros urak b. figyelmébe !

A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez- 
ségileg olcsóbbak.

Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 3.00.
„ 4.00

legf. . n „ 5.00
Ménesi veres asszú „ L50
Szvrmiai régi szilvórium n L50

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

és friss kassai virstli kapható.

Ebéd, rácsom, hideg és meleg éte
lek n nap minden szakában étlap sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat.
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A helybeli és vidéki közönség szives tudo
mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá
nyérok, tálak, poharak stb., melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz szükségesek, mérsékelt dijja 
zásért kölcsön adatnak.

I
Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában,


