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Felsó-Zemplén
MEli.lKLENIK M1NIJEN ('SÍ'TÖRTl"(KÖN.

IZERKE8ZTOSÉG
Hova a lap azellenii részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Bérmenteti >n levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 20 kr. —
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Égve*  szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesman B. könyvnyomdája.

Szabadság.
Alig van hzó emberi nyelvben, mely- 

ly'cl az élet különféle viszonyai között gyak
rabban találkoznánk, melyet többször han
goztatni hallanánk, de mely egyszersmind 
édesebben hangzanék. kellemesebben érin
tené az emberi szivet, mint e szó: szabadság. 
Es nem is csoda. Hiszen e szil nagy eszmét 
hordoz mellében, nagy eszmét fejez ki. Esz
mét, melyért az emberiség minden időben 
a rajongásig tudott lelkesedni; eszmét, mely
ért képes volt az ember mindenkor rangot, 
tiszteletet, dicsőséget, gazdagságot, sőt önön
magát. is feláldozni. A szabadság ugyanis 
azt fejezi ki. hogv az ember önelhatározásra 
képesített lény, vagyis, hogy nem pusztán 
anj ági, de ésszel és szabad akarattal is fel
ruházott lény, a kinek ezélja az anyagi 
határokon tnlterjed és nincsen a föld múlan
dóságainak alávetve; ..... tyit jelent, hogy az
ember egy felsőbb rendnek, az erkölcsi remi
nek tagja, mint a hol a természet szükség
szerűsége megszűnik, s n cselekvés önálló
sága lép előtérbe.

A szabadság nagy java tehát az ember
nek. földi javainak egyik legbeesesebbike. 
I te a mily méltóságot biztosit számára a 
természetben ezen kiváltság, ezen adomány 
a föld többi lényei fölött, h.. azt helyes érte 
lemben felfogja és alkalmazza : ép oly leala
csonyító szerepkört juttat osztályrészéül, ép 
oly szerencsétlenségbe, veszélybe sodorja őt, 
ha azt rosszul felfogva, vele visszaél. Azért 
a szabadság fogalmát jód kell felfogni és 
megérteni.

A szabadság az ember azon kiváltsága, 
melynél fogva a szükségszerűség jármától 
menten, szabadon határozhatja el magát a 
cselekvésre, az eléje került dolgok közül 
szabadon választhat, vagyis követheti a jót. 
de el is térhet tőle, felemelkedhetik a jóhoz, 
mely az ő ezélja. de le is sülyedhet a lösz
höz. mely az <> romlása. Ez azonban nem

T A R_C Z A.
Czigánylakodalom.

Némely ember a születését, más a házasságát 
tartja balesetnek, sőt akad olyan halandó is, akit 
mindkét alkalommal baleset ér, mert nemcsak 
mint mondani szokás — az atyját, hanem az apó 
sát sem tudta jól megválasztani. Már pedig az 
utóbbi különösen oly nagy baleset, mely ellen biz 
tositani az embernek magát nem is lehet. A dohig 
természetéből folyik, hogy az ily baleset inegbé 
nitja az embert egész életére.

Az apróbb balesetek közül azonban még ha
landó emberre nem zúdult annyi oly rövid idő 
alatt, mint Bagi Pistára éppen lakodalma napján.

Bagi Pista ugyanis a czigánybanda prímása 
volt Szolnokon, és boldog polgári szerelemben élt 
nem nagyon hites, de azért forrón szeretett élet
társával Farkas Idával; kihez mindenkor pontosan 
beköszönt az a bizonyos gólya néni ke.

Midőn azonban a polgári házasságot inegsza- 
vazták, s a templomi szószékeken folyton ez igék 
hangzottak el: hogy a házasságokat ezentúl nem 
az égben, hanem az anyakönyvvezetőnél — kötik; 
a szerető házaspárból menten kihalt minden pol 
gári érzelem, s erős lön bennük az elhatározás, 
hogy a „kötendő fr ínyre*  áldást, meg az
utólagos jóváhagyás reményében is csak az I r föl 

azt jelenti, hogy az. embernek kivétel nél
kül minden szabad, hogv mindazt teheti, a 
mi módjában áll. A ki igy fogja fel az 
emberi szabadságot, az félreérti az embert. 
Az embernek ugyanis esze van. melynek 
feladata keresni az igazságot és azt felismerve, 
átadni az akaratnak, másrészt az embernek 
lelkiismerete is van. a mely lakozik benne, 
mely mindig- kis törvényszéket képez az 
emberben, mely törvényszék az ember előtt 
levő kél ut közül mindig- az egyiket jelöli 
ki, mint olyant, melyet kötelessége követni 
és az ember belső nyugalmát feldúlja, ha 
a másik útra tér. Az ész és lelkiismeret 
teliál kötelességet rónak az emberre, az igaz 
és jó követésének kötelességét, vagyis azt 
mondják: „Ember,neked nem minden szabad, 
hanem csak az, a mi igaz és jó!"

I>e félreismeri az ember azt, ki azt vi
tatja. hogy neki minden szabad, még azért 
is. mert függetlenséget, korlátlanságot tulaj
donit neki. Pedig az ember nem független. 
Születése, élete, halála, viszonyai, környe
zete, mind kézzel foghatókig értésére adják. 
Imgy teremtmény, vagyis hogy létét nem 
önmagában bírja, hanem másnak köszönheti: 
következőleg, hogy tetteivel, egész életével 
nem önmagának tartozik, hanem hogv azo
kat mind ama fiiakra kell irányítania, a 
melyben éi. mozog; ,t,. .-o. ő telteinek ingója 
és ezélpoiitja, ugv mint nehézkedési pontja 
a földi tárgynak a fiád középpontja. Eme főok. 
eme középpont, melyre az ember tevékeny
ségének mint ezélpoiitjához irányulnia kell.

Tehát az ember korlátlan szabadsága 
nem szabadság-, hanem féktelenség. A ki 
korlátlan szabadságot tulajdonit az embernek, 
az kimondja az ember absolut függetlensé
gét. az tehát tagadja az Istent és az emberi 
észt állítja fel Isten gyanánt, ha nem is 
Notre Danié oltárán, de az emberi élet összes 
viszonyai között, az ilyen pedig szabad teret 
enged az anarchiának, az emberi társadalom 
eme fel forgatójának.

kent szolgája adhat; mert egész határozottsággal 
kijelentette a boldog vőlegény s talán még boldo
gabb többszörös — családapa, hogy a szolnoki prí
más nem lehet hotelen az esztergomi -prímáshoz.

Egy szép napon aztán hosszú kocsisorban vo
nult az ifjú pár és násznép a templom felé, hol 
megpecsételték azt a szeretetet, melynek immár 
eleven bizonyítékai ott bólintgatták borzas fejeiket 
a szülők „holtomig és holtodiglan*  fogadalmaikra.

A násznép élén vígan vonult be az uj pár 
boldogságuk szerény hajlékába, hol már vig mii 
zsika és lakodalmi teríték várta az érkezőket. A 
mennyasszony és vőlegény, hol egymást, hol a 
borzas fejű rajkókat ölelték keblükre.

A sátor csak ugv hangzott y tánezolók öröm 
zajától, miliőn jajgatások bontakoztak ki a zene 
diszharmóniájából. Fejveszetten rohant he a nász 
nép a házba, honnan a hangok előtörtek, — hát 
uram fia ! az ajtóban mosolyogva kér bocsánatot a 
mennyasszonytól az a bizonyos gólyanénike, hogy 
most az egyszer eltévesztette az ajtót, és a lakó 
társnál talált alkalmatlankodni.

A zene újra rázendiilt, s fáradhatatlan bűz 
galommal szolgálták ki az ételeket és italokat. 
Kolompér János főrendező, társadalmi állására nézve 
nyugalmazott városi ezigánybiró, üres óráiban pe
dig zeneművész, ki a liuros szerszámokon kívül, 
minden szerszámmal tudott játszani, maga járt elől 
a jó példával, mi sem természetesebb hát, hogy

Messziről tévednék kitűzött ezelőttitől 
ha sorra venném a szabadság különféle ne
meit és mindegyiknél külön kutatnám, hogy 
mily szerepe volt és van.

Azért ez alkalommal ezt csak a szabad
ság három fajánál fogom tenni; azoknál 
tudniillik, melyekre a többi szabadság vissza
vezethető és melyekből ezek természetszerűen 
folynak; ezek pedig: a lelkiisnieret, val
lásszabadság és a polgári szabadság.

A különféle szabadságok alapja és elő
feltétele az akaratszabadság. Ez a többi 
szabadságnak sine ipianon-ja. Szabadság nem 
képzelhető sem az erkölcsi rendben, sem a 
lelkiismeret, vallás vagy társadalom terén, 
ha az akarat szabadsága fel nem tételezte- 
tik. mert csak az mozoghat az élet különféle 
viszonyai között szabadon, csak az ment a 
szükségszerűség békáitól, a ki akaratának 
szabadságával bir, tehát a ki a cselekvésre 
szabadon elhatározhatja magát.

Az ember tudatában van ebbeli tehet
ségének. Tudja, hogy van egy tehetség benne, 
melynek segélyével az eléje kerülő dolgok 
felett választási joggal bir, közülük szabadon 
választhat, erre-arra határozhatja el magát, 
ezen vagy azon tervét megvalósíthatja. Es 
ezen tehetséget az ember nemcsak önmagá
ban érzi, de embertársaiban is látja és fel
tételezi, hiszen dicséret, jutalom, rosszalás, 
büntetés mind e mellett tanúskodnak. Az 
ember tehát pusztán véges eszével is rájön 
az akaratszabailság létezésére.

Mint hirdeti a pirkadó hajnal a termé
szetben az éltető nap keltét: úgy jelzé az 
angyal a megváltás nagy müvét s egyúttal 
az akaratszabadság szabaditó napját, midőn 
e szavakat mondta: „Fiat szül pedig, kit 
Jézusnak fogsz nevezni, mert ő szabadítja, 
meg népét bűneitől.“ Vájjon mit jelent a 
megváltás, vagy jobban mondva, mire való 
volt a megváltás. A megváltás a bűntől, a 
bűn adósságától, a büntetéstől való szabadu
lást jelenti. Ámde bűn, mely büntetést von 

arról a közmondásról sem feledkezett meg, hogy 
minden szentnek maga felé hajlik a keze. így az 
tán az itallal szemben is tanúsított készsége nem 
is tévesztette el hatását, mert immár feledni kezdte 
a fölötte elrepült évek súlyát, lábai pedig tökéle
tesen egy véleményen voltak Galileivel, mert szem 
mel láthatólag bizonyítgatták, hogy „mégis mozog 
a föld.-

A zene oly ellenállhatatlanul ragadta magá
val a lakodalmi főintézőt, hogy vén ereiben ifjú 
vért érzett pezsegni, s előrántva élete párját, oly 
tüzesen kezdte rakni a ropogósát, hogy az egész 
lakodalmas nép körülfogta és némi önérzettel bá
multa a ezigánybiró párt.

Es éppen ez okozta vesztét. Mert egy tüzes 
fordulatnál csak azon vette észre magát a boldog 
feleség, hogy forog forog, de csak egyedül, legfel 
jobb a világ forgott még vele, de a szerető férjet, 
mintha a föld elnyelte volna.

Erre mintha csak elvágták volna a szárazfa 
húrjait, elnémult a zene, de még a szava is elál 
lőtt a lakodalmas népnek. A siri csendet megtörte 
a párjavesztett feleség sikoltása, s egy tuczat rajkó 
vesékig ható jajveszékelése, kiket egy gyilkos pil
lanat apátián árvákká tett. — A dolognak rövid 
magyarázata az, hogy a kis udvarban felállított 
nagy sátor magába foglalta a kerítés nélküli kutat 
is, s a ezigánybiró nevében abba fordult bele.

A kényes helyzet m m igen engedett időt az
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maga után, nkaratszabadsiíg nélkül nem 
gondolható. Csak a kinek hatalmában áll 
cselekedni, csak aki tetszése szerint erre 
vagy arra határozhatja el magát, ezt vagy 
azt teheti vagy elmnlaszthatja. vonható 
felelősségre. A felelősségre való vonás 
az elhatározás szabadságát tételezi fel, tehát 
aki szabadon nem cselekedhetik. az tetteiért 
felelősségre nem vonható, következőleg meg 
sem büntethető. Valamint tehát a megváltás 
fogalma feltételezi a bűnösséget, úgy viszont 
a bűnösséggel létezését elismeri, mert aka
ratszabadság nélkül btln, mely büntethető, 
mely az embernek felróható, nem képzelhető.

Következik a lelkiismeret- és vallás
szabadság. A lelkiismeretszabadság és annak 
külső nvivánulása, a vallásszabadság az 
ember többi szabadságainak lényege, lelke, 
éltető napja; a vallásszabadság iránti érzek 
az ember szabadságérzetének fokmérője. 
Bátran mondhatjuk, hogy a mely emberben 
a vallásszabadság iránti érzék kiveszett, a 
ki a vallásszabadság iránt közönynyel visel
tetik. aki azt gondozni elmulasztja, annak 
szivéből a többi szabadság iránti fogékony
ság- is eltűnt, s a történelem tanú reá. hogy 
valamely nép szabad csak addig volt, a 
inig vallásszabadság honolt körében, nép, 
mely vallási szabadságról könnyelműen le
mondott. többi szabadságát is a zsarnoknak 
odadobta prédáid: de arra is tanít a törté
nelem, hogy az olyan nép. melynek legfőbb 
kincsét a vallásszabadság- nem képezé. élet
képtelenné. a társadalomra veszélyessé vált, 
mert az ilyen nép a mint kész ma. emberi 
értékét sutba dobva, a zsarnok lábnyomai 
után csúszni, ép ugv képes törvényes felebb- 
valója ellen gyilkot ragadni.

Ezen kétségbe nem vonhatói tények 
magyarázatéit könnyen fellelhetjük, ha meg
gondoljuk. I iogv a vallásszabadság az ember 
legfőbb java, a végest a végtelennel össze
köti) sze llemi Iá néz. minden, a műveltség és 
szellemi képzettség bármelx tokán álló ember
nek p<»t<óhatatlan szüksége a vallás gondo
zása. ápolása, védelmezése körül forog. Az 
embernek clidegenitlietlen joga, de egvúttal 
kötelessége a vallás gyakorlása, és nincsen 
emberi hatalom, melv tőle ezen jogot elvi
tathatná: ha ennek daczára találkoznék va
laki. ki az ember vallási kötelmeibe beavat
koznék. avagy őt azok teljesítésében aka
dályozná. azt a józan ész. mint jogtalan be
avatkozót visszautasítja, mert már maga a 
vallás fogalma is azt hozza magával, hogv 
a vallási téren csak egv a tekintély és ez 
az Isten.

Végre a polgári-szabadság, l’gv a lelki
ismeret és vallásszabadság, mint a polgári
szabadság az ember személyes szabadságát 

elmélkedésre, menteni kellett itt gyorsan. A két 
ségbeesett násznép ott toporgott a kút körül, 
melyből gyötrelmes sóhaj és kínos nyögés hatot 
tak fölfelé. Végre valaki talán az egyetlen, ki még 
tejével tudott tisztán rendelkezni. elökeritett egy 
kötelet, melynek végére előre elkészítette a hurkot, 
hogy a szerencsétlen Kolompár tegye azt derekára. 
A már már reményvesztett ezigánybiró a inegpil 
lantott kötélben élete mentő csillagát látta feltűnni, 
s a mint a hurok leért hozzá, rögtön inog is adta 
a jelt a felhúzásra. Hozzá is fogott ele z Káráé népe 
rendkívüli erővel, mert most egy nem közönséges 
életet mentenek meg a hazának. Egymásba kapasz
kodva húzták tehát a kötelet is, egymást is. de a 
dolog sehogyan sem akart sikerülni. Ha a kötél 
egy kissé- fölfelé jött, akkor valamelyik biztosan 
hanyatt esett, magával rántván a többit is, és ilyt li
kőr egy-egy hatalmas loescsanás jelezte, hogy a 
szerencsétlen ezigánybiró ismét ott van, ahol az a 
bizonyos inádi atyafi. De azért a ezigánybiró bé
kével látszott tűrni sorsát, mert nem hallatszott a 
kútból egyetlen hang sem.

Végre akadt a mentók között egy katonavi 
selt ember, ki belátta, hogy a vergődésnek egye 
dűl a fegyelemhiány az oka. A csapatot tehát 
felállította vonalba, ő maga pedig kotnm.andirozott.

És nem eredménytelenül, mert egy hatalmas 
hurráh ! kiálltássa), mint patakból a horogra került 
halat, partra rántották szemük fényét. De még csak 

FELSO-ZEMPLEN.
tételezik fel, mert nem a lelkiismeret és 
vallásszabadság, sem pedig a polgári-szabad- 
ság ki nem fejthetek az ember részéről, ha 
személves szabadsága el nem ismertetik. Az 
ember személves szabadságának szüksegke- 
peni folyománya a polgári-szabadság. A pol
gári-szabadság az ember azon kiváltsága, 
melynél fogva saját személyes ügyei elinté
zésében az önelhatáfozás és választás jogá
val bír. vagyis, hogy saját ügyeit belátása 
szerint intézheti. A polgári-szabadság tehát 
az ember, mint társadalmi lény szántát a 
a társadalmi életben kis jogkört biztosit, 
melven belül szabadon mozoghat, s tövis
ben őt jogosan senki nem akadaly ózhatja, 
mindaddig, mig vele vagy az egyetemes jog
rend ellen nem vét vagy az egyesek jogait 
nem sérti.

Azért keressük állandóan az igazságot. 
Ne hallgassunk másra, mint az igazság sza
vára. ne higyjünk el addig semmit, mig an
nak helyességéről, igazságáról biztos meg
győződést nem szereztünk. Szeressük az igaz
ságot mindenek fölött; ez legyen vezérünk 
éltünk minden viszonyai között.

Vegyes hírek.
Önsegélyző-egyesület. \ árosunkban 

egv igen üdvös eszme megvalósításán kezdenek 
gondolkozni : önsegélyző egv sülét alakítása vetetett 
tervbe. Ilyen egyesületek az ország számos váro
saiban léteznek és mindenütt betöltik a legki fogás- 
talanabbul hivatásaikat. E; uttal csak röviden je
lezzük az ilyen egyesület czélját : Meg nem hatá
rozott számú hetibetétek iratnak kötelezoleg alá es 
minden betét után 1O kr fizetendő. Például ha egy 
aláíró jegyez 10 betétet, tartozik heh nként I frtot 
befizetni mindaddig, mig az egyesület alakulási 
ideje le nem telik. Természetes, hogy a tagok be
téteik után az egyesületből olcsó kamatfizetés mellett 
kisebb kölcsönöket vek tnek fel és ebben rejlik az 
egyesület tulajdonképeni főczélja. - Mint tudjuk, 
az eszme igen kedvező visszhangra talál nemcsak 
itt bent a városban, hanem a környékbeli falvak 
értelmesebb lakosainál is, a kik maguk több százra 
men<i betétet fognak jegyezni. Számításunk szerint 
kétezer betét feltétlenül jegyezve lesz. Ezen két 
ezer betét után hetenként be fog folyni 200 írt, 
mely összeg minden héten gyümöjesőzés czéljából 
az egyik helybeli takarékpénztárban lesz elhe
lyezve. mindaddig, mig az önsegélyző egyesület 
meg m in kezdheti tnlajdonképeni működését. Ha 
tőkegyűjtésre csak egy évet számítunk és megma
radunk a 2000 betét mellett, ugv összejön a ka 
inatokon kívül 10.400 frt, mely összeggel feltétle 
nül és minden akadály nélkül megkezdheti inükö 
(lését az egyesület. A heti befizetések 1 S‘IS. évi 
január hó 1-én vennék kezdetűket, az egyesület 
pedig ahhoz egy évre állna a tagok rendelkezé
sére. A kereskedelmi törvény 223—257 ni
alapján szerkesztendő szabályzatot és az önse
gélyző egyesületekre vonatkozó kimeritö ismerteté
seket lapunkban egész terjedelmében közölni fog
juk. hogy közönségünk alapos tájékozást szerezhes
sen magának a ezé! nemességéről és hogy minél 

ez a viszontlátás nyújtott borzasztó képet, mert a 
szerencsétlennek nyelve a mellén lógott, s a hurok 
a nyakára volt szorulva. Az elázott ezigánybiró 
ugyanis nem a derekára, hanem a nyakára tette 
a hurkot, s ezért nem jött többé a kútból egyetlen 
hang sem.

.AZ igazi inentőkisérletek tehát csak ezután 
következtek. Az egyiktalpra állította és ugv rázta 
volna belé az életet, a másik fejért*  állította és ugv 
masszírozta ki belőle a kutvizet. de mit sem hasz
nált. Beleuntak végre a kísérletekbe, kivonszol
ták a sátorból és a fűre fektették.

A gyászba borult családon kívül azonban a 
lakodalmas nép rendre tért e baleset felett is; újra 
megszólalt a z>ne. csak a vőlegény hajtogatta foly
ton : van e még hátra valami ? !

Es a meglepetés nem is váratott sokáig ma 
gára. mert a zene hangjaira a holtnak hitt czigány- 
bir<» is megmozdult. Felkelni azonban már nem 
bírt, de utolsó óhajának még kifejezést adott, 
mondván: adjatok bort, mert szomjas vagvok. Ad
tak is neki bőven. mert már csak utravalóiil kel 
lett neki, hogy ne a kút vize, hanem a bor vigye 
a inas világra, inért: c zigáiiv nem hal a vízben.

Fáraó népe azután zeneszóval és nagy pom 
pávai kísérte örök nyughelyére a rzígánybirót, — 
az. „i t j u“ pár pedig megfogadta, hogy többet ez 
életben nem csap lakodalmat. 

szélesebb körben foglalkozzanak az eszmével, mely 
megvalósulás esetén különösen a szegényebb sorsú 
iparosokra és más foglalkozású lakosokra valósa 
gos áldás lesz.

Elitéit ügynök. Lekér Dávid helybeli 
lakosnak az volt a jövedelmező mestersége, hogv 
a zemplén és unginegyei parasztokat Amerikába 
való kivándorlásukban segítette. Egy-egy kíván 
dóriétól 30 -40 forintot kapott, ha sikerült neki 
őt a határra kisérni. Mint ügyes kivándorlási ügy
nök. sok pénzt is keresett, inig végre a rendőrség 
hálójába került. A kivándorlás közvetítést*  miatt 
három hónapi elzárásra Ítéltetett.

— Einerexétiek. A in. kir. pénzügyminisz 
tér Ldtzló Férc néz kir. állami végrehajtót a s. a. 
újhelyi kir. adóhivatalhoz adótisztté nevezte ki.
— Nórák (íyiila volt s.-a. újhelyi kir. adótisztet, 
önkéntesi évének letelte után ugyancsak az ottani 
kir. adóhivatalhoz osztotta be hasonminőségben.
— A s. a. újhelyi kir. pénzügyigazgató Princz 
Antal kir. adóhivatali díjtalan gyakornokot a va 
rannói adóhivatalhoz díjas gyakornokká nevezte ki.

— Lekvárba falt. E napokban Tolcsván 
lekvárfőzés közben egv éves gyermek a lekvárt 
kavaró anyja szemeláttára a forró lekvárral telt 
üstbe esett, zx szerencsétlen gyermek iszonyú 
fájdalmak között kiszenvedetl. A gondatlan an>a 
ellen megindították a vizsgálatot.

— A zempléni szigetheyyttéy. A kir. 
magyar természettudományi társulat 1 KIM) ben az 
ásvány és földtan köréből hirdetett pályázat alkal
mával megbizta Szádeczky Gyula dr. koloszvári 
egvet« mi tanárt a zempléni szigethegység tanulíná 
nvozásával. Szádeczky e megbízatásnak meg is 
felelt és tanulmányainak eredményét <‘gv imént 
nn‘gjelent műben teszi kíízzé. A mii négy fejezet 
ben tárgyalja a szigethegységet geológiai és kőzet 
tani tekintetben és a szakembereknek érdekes ol 
vashiányul fog szolgálni.

— Áthelyezés. A bánócz.i állomási fiinök : 
JHek Károly, hasonminőségben Homonnára, Itibári 
Gábor pedig Bánóczra áthelyeztettek.

Tűz. A napokban a sztrajnyáni gyógyszer 
tárban tűz keletkeze •tt. d«*  sz<*rencsén*  azonnal eszre 
vették és igy eleje vétetett egy igen veszedelmes 
tiiza setnek.

Duhajkodó czigánylegény. Lasztó 
ezon a múlt vasárnap búcsú volt, a melyre felrán 
dilit a környék muzsikus- és vályogvetö czígány- 
sereg is. Volt köztük egy kiszolgált katona, a ki 
erre a nagy ünnepre felöltötte fénves. n ragyogó 
rózsáju (F. .1. 1. feliratú gomb) sipkáját; ezzel 
aztán oly hetykén járt-kelt a faluban, mint a hogy 
azt egykori szakasz vezetője tehette odaát a regi 
mentnél. A jelen volt csendőrök egyike azonban 
megfosztotta a dicsőségtől, mert miután felszólitá 
sara azt a villogé) gombot levenni nem akarta a 
sipkájáról, letépte ö maga. Erre aztán duhajkodni 
kezd<-tt a vitéz czigánv. Neki támadt a csendőr
nek, a kit mindenáron megölni akart, ez azonban 
ek jét vette a bajának és hasba szúrta a ezigány 
katonát. Nemesebb testrésze n< m sérült meg. tehát 
az orvos véleménye szerint életben marad. A 
templomból kijövő nép látva a vérző ezigányt, 
neki támadt a csendőröknek, már vek után 
nézett a felbőszült tömeg, midőn ng incsak a 
t(*mplomból  kijött őrsvezető tüzelésre szólította fel 
a két csendőrt. A csendőrök azonban nem lőttek, 
mert a nép látva a veszedelmet, széyelszaladt.

— I ásárok áthelyezése. A kereskedelmi 
miniszter megengedte, hogy Tőke-Tcrebes község 
ben az eddig január 10 én, május 5 én, augusztus 
I én és október 13-án megtartott országos vásárok 
ezentúl állandóan a jelzett napokat magukban fog 
laló hetek szerdai napján, illetve a mennyiben az 
görög katholikus ünnep, a következő hét szerdai 
napján tartassék meg.

Anyu könyvvezetői kinevezések. A 
belügyminiszter Zemplénvárinegyébcn a tolcsvai 
kerületbe Jithánz János községi jegyzőt, az erdő 
bényibe l'iizctaéry Péter községi jegyzőt és a klena 
vaiba II utkler Emilt anyakönyvvez<*tőkké  ki 
nevezte.

Aegyzók gyűlése. A zemplénvárniegyei 
községi és körjegyzők egylete folyó hó 20án 
Sárospatakon rendkívüli közgyűlést tart.

Halálozás. A kővetkező gyászjelentést 
vettük: .Nagy Bélánó született Szent-Györgyi Ju 
lia. mint feleség a maga és gyermekei: Béla, 
Margit, Ilona, Endre, Miklós, György és Géza, va
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lamint a nagyszámú rokonság nevében fájdalomtól 
megtörtén, lesújtva a sors csapásától jelenti a lég 
jobb férj, a legáldottabb atya, illetve a lugigazibb 
rokonnak Nagy Béla gyakorló ügyvédnek, a felső 
zempléni ev. ref. egyházmegye, a s. a. újhelyi laka 
rékpó-nztár és villanyvilágilási részvénytársaság 
ügyeszének, megyebizottsági tagnak és uradalmi 
ügyvédnek, f. év október hó lóén, hosszas és fáj 
dalinas betegség után, életének 15. boldog házas 
Hágának 18 évében bekövetkezett halálát. A l»ol 
dugult földi maradványai fel vő hé 12 én d. e. 9. 
órakor fognak a s. a. újhelyi ev. r*  f. temetőben 
levő halottas ház előtt elhelyeztetni és ugvaiiott a 
temetőben örök nyugodalomra tétetni. S. A. I’jhely 
ben, 1897 évi október hó lóén. Nyugodjék csen 
desen ! Áldás emlékére !u

— IHrt okbérlet. A pálóczi gróf Hadik 
Iiarkóczy Endre féle hilbizomáuyi birtokol 30 évre 
kibérelte Kbdit Nándor záhonyi nagy birtokos.

— Adóméin y — a közmű ve! éá! énnek. 
Gróf Andrdtty Dénes a göniörmegyei közművelő
dési egyesületnek ujonnon választott védnöke, ezer 
forintot küldött az egyesület czéljaira.

Haléi! a zninayéiyéiban. Tornallydn., a 
zsidók újévi ünnepén Ha iut Áron kántor, mialatt 
a templomban tisztét végezte, rosszul lett hirtelen, 
összeesett és a hívők nagy rémületén*  m ghalt.

— Teljen vanéirnapi m unkanzűnet. A 
kereskedelmi alkalmazottak orsz. egyesülete nioz 
galmat indított a vasárnapi munkaszünetek egész 
napra való kiterjesztése iránt ; kén Imiik*  t felirat 
alakjában terjesztik a képvivelőház elé. A mozga 
lom vezetői az ügynek több képviselőt nyertek 
meg. Kívánatos dolog vz. annál inkább, mivel so
kan még a délutáni munkaszüneti t is kijátszók.

— Hymen. Komjáthy István ab.-szántói já 
rásbirósági hivatalnok, október hó Bán t Ijegy*  zt«*  
Szerencsen Dienes Annuska urhölgyet, néhai ltimax 
János abauj baksai ev. ref. lelkész leányát.

— Tél n exment erek meyrendnzabéilyo- 
zéma. Egy gyei kevesebb a szabad művészetek 
száma. A belügyminiszter ugyanis a következő ren 
deletet adta ki : Nyilvános tánczoktatáskoz rendőr 
hatósági engedély szükséges, mely csupán megbíz 
hatéi és kifogástalan előéletű egyéneknek adható. 
< Üyanok, kik szakavatottságukat oklevéllel, vagy 
a magyarországi táneztanitók egyesülete részéről 
kiadott bizonylattal képesek igazolni, mások felett 
előnyben részesitendők. A gyermekek és felnőtti k 
külön-kűlön oktatandók. A táneztanitás ideje alatt 
idegenek nézőkként nem szerepelhetnek ; a tanú 
lók hozzátartozóinak azonban a megjelenés meg 
van engedve. Mennyi szép régi szokást semmisít 
meg ez a kegyetlen remidet.

— O’ ügyvédi iroda, llomonnán Mazur 
Gyula dl*,  uj ügyvédi irodát nyitott.

— A vanuti kedvezményen jegyek ki 
szolgáltatása iránt újabb rendeletet bocsátott ki a 
kereskedelemügyi miniszter, mely szerint az ál 
látni és törvényhatósági titztviselőknek nem kell 
évről évre folyamodni az 50 százalékos kedvezmé 
nyű vasúti jegyekért, hanem a jövő 1898 ik év 
tői kezdve öt évi használatra előkészített uj arcz 
képes igazolványokat fognak életbe léptetni.

Hazafion jöpéinztor. Fircxdk Gyula 
munkácsi püspök az összes fő és alespereseit ősz 
szeli Ívta egy gyűlésbe és kérte őket, hogy a jelen 
nyomasztó helyzetük daczára ne szűnjenek meg a 
magyar haza iránti ragaszkodást hiveikben ápolni 
és a hit szükségre buzdítani. Ezzel kapcsolatban 
elfogadták egy határozatot, hogy a theologusok a 
tlieologia mellett ezentúl a tanítói képezdét is el 
végezik, a mi nagy fontosságú, mert a Hitben nép 
a magyar nyelvet saját papjaitól tanulhatja, a kik 
bén bizalmuk van.

Hald éltéi ma dém. I’álóczon, a hol a múlt 
évben már 240 forintját idegenítette el mai napig 
is kideritlu tlen módon valaki Tédh Antal rk. ple 
bánosnak, f. hó (í án éj jei ismét rablási kísérlet 
történt, mely alkalommal a rabló az utczai kertre 
nyíló ablakon hatolt be a lelkészt lakba, hol a 
mély álomban nyugvó plébánost fojtogatni kezdte. 
A dulakodás közepette látva a tolvaj, hogy ellen 
felével meg nem bír s nagy zaj is támadt, az ab 
lakon hirtelen megszökött. A csendőrök nyomozzak 
a tettest, de eredménytelenül, mert csak három 
csendőrrel rendelkezhetik a szolgabirójárása egész 
területén.

— Az angol, német én a munzka nem 
zet növekedése e században. 8;> évvel ezelőtt 20 

millió angol. 30 millió német és 40 millió orosz 
volt a föld szinén. Ma 110 millió angol, 65 millió 
német és 130 millió orosz van a világon.

A nzémtéd vanut. A f. hó 4 én Kassán 
a főispán elnöklete mellett megtartott vasúti érte 
kéziét egyhangúlag ama határozatot hozta : hogy 
újabb concrssiót fog kérni a kormánytól egy kes
keny'ágán yú vasút épitétésére.

L*éil  gázotok. I ‘ály á ati hirdetmények ér
keztek a kassai kérők, és iparkamarához, mely 
nek tudakozó irodája szükséges felvilágosításokat 
adja. — Kassai III. honvéd kerületi parancsnok 
ság .*733  sz. 1898. évi január 1 tői IS'.is. övi ,,k 
tóber hó végéig szükségleiidő kenyér és zab szál 
litására. Pályázati határidő. Kassán 1897. október 
14 én. Nyíregyházán 1897. október 2O*án  délelőtt 
9 órakor. M. kir. államvasutak üzlet vezetősége 
Miskolc/. 2541B sz. 1898. ('s es. t,leg a követ 
kezö 1899 és 1900 években szükségleiidő pálva 
lentartási fák szállítására. Pályázati határidő 1897. 
november B án déli 12 óra. M. kir. államvas 
utak gépgyára igazgatóság 25461 szám. — 1898. 
évben szükségleiidő 46,000 klg. kőolaj, 93.000 
klgm. ásványolaj (világosi 32.(MM> klgm. henger 
kellő ola j. 12..HMJ ( ’sille 2 4 ,Ot M > klg. l.lggVU olvas/, 
tölti 24,000 klg. faggyú nyers 5000 klg. faggyú
gyertya szállítására. Pályázati határidő 1897. oki. 
29 déli 12 óra. Áll ami építészeti hivatal l»er<*g  
száz 710 sz. Többrendbeli hídépítésekre. Költség 
előirányzat 5739 frt 52 kr. Pályázati határidő 1897. 
október 18 án délelőtt 1O órakor.

Ornzágon réméi vök. Október hóban 
l ngvárnmgve területén országos vásárok a követ 
kezö sorrendben lesznek m gtartva: Szcrédnvén 
20 án. Nagy Bereznán 25 én és 1 brezsen 27 én.

— A nziknzéd mandátum. A Péchy la 
más halálával megüresedett szikszói válaszlét kerii 
leiben az egyesült ellenzék Mocadry Lajos andor 
naki földbirtokost lépteti fel képviselőjelöltnek. A 
választás e hó 17 éré van kitűzve.

— A leánynevek eredetéréd. Sokszor 
képezi érdeklődés tárgyát, hogy mit jelentenek tu
lajdonképen a kiilömböző leánvnevek. Néha azt is 
mondják, hogy semmit sem jelentenek, pedig ez 
nem áll, mindenik névnek meg van a maga jelen
tősége, bármely nyelvből származott legven is az. 
így pl. görög eredetű Dorottya az Isten ijándéka , 
Laura (a szánalmas. Delén ta ragyog” . Katalin 
(a szemérmes . Melánia a sötét). Latinból véltük 
át a következő használtabb nev« két : Angyalka, 
Auguszta a felséges . Klára <a tiszta, l’rancziska 
a szabad, Leona (a bátor, Margit iá gyöngy , 

Natália (a vig kedélyű . Paula a megelégedett . A 
zsidé» nvidvből származnak : Anna a kedves•. .lanka 
(a kegyelem gyermeke*,  h’ebeka a jóltáplált . Zsu
zsámul (a tiszta, Sára *az  uralkodó). Néniét nyel 
vek: Berta a tündöklői, Emma ta házias . Hedvig 
(a iiarczias), Maliid a hősnő), Zelma a gazdag.

Lapunk legközelebbi nzéuna kivétele- 
nen pénteken, j. hé» 23-ém jelenik mey.

Szerkesztői posta.
I . 5. V.ir-unió. L.<|>iiiikn.-íl ;i >zeik. sZ.tó a lap anv.e.ó 

ügyeibe egv:ilt;d.ín nem avatkozik. A kiadóhivataltól ieii<|.‘«< 
havi fizetés jár a M/.erkes/.tésért.

Östzcs trwlrzőhikhrz. Az utóbbi hetd-lien a In ti 
tudósítások oly gyéren érkeznek, hogy tigyelemhe sem le
het azokat venni. Pedig már tóid. ízben kijelentettük, hogv 
hallgatással lapot csinálni nem lehet. Es miután a hosszú hall
gatást aira magyarázzuk, hogy némely rendes levelezünk ta
lán megunta a <lies«oéget. ezennel felhívjuk őket, nyilatkoz
zanak. vájjon hajlaml.'.k e továbbra is megtartani a jelenlegi 
tiszt-éget vagy sem. Ha igen, ngy küldjük nekik a levelezés 
hez szükséges l.oriték-.kat. ha pedig nem. úgy majd gondos
kodni fogunk másokról. Es mintán ezt a csekély In-liigyef 
inni vagyunk li.-íjlaiidók hetekig huzni. kérjük az értesité-e- 
ket a hét. folyamán okvetlen bekiihleiii

Kovtlfs Valin lU'HÖack. Máh-z.a. Szives elnézést 
kérünk a késedelemért. Egy kis hiba esett és ,.z ..kozta a 
mulasztást. Intézkedtünk, hogy pontosan küldessék a „Buda 
pesti Bazár" a kedvezményes árban.

(irílMZérn. Nem koz.Üjük,
Hdnőrz. Legutóbbi találkozásunk alkalm ival emlitett 

dolgozatot várjuk a többivel együtt.
..Ktifinai IIirtaIV szerk. Kassa.) Csodálatos, hogv 

még most is fennáll a rendetlenség Kérünk mielől.l.i intézkedés)
/>/•. II . X.s, Bpest. latéban sajnáljuk. Ii<m;v az ••n 

szellemes és közönségünk előtt kedves tolla ily sokáig pihen.
CaflIitHifro. Helybeli. < *11  ’ al ’hau has.mlitliat Cag 

liostrolmz. di*  soraiból ugy látjuk, hogv aligha tudja, ki volt 
az. kinek nevét alm.i gyanánt használja. Különben Pulsz 
kyval : „A kutya ugat és a karaván tovább halad."

I jht hfi. Mi már annyiszor csalatkoztunk az ígéretek 
l.i n, hogy még az ön ke.lvm rt m indít mik addig tisztelet 
példányt, inig párszor nem ir és meg m in győződünk arról, 
liogy dolgozatai használhatók e vagy sem.

I’.pest. ,1. uni fog. \z említett vers már 
régen elkallódott.

Kiadó tulajdonos: l.ao II.

Nyilt-tér.
EZ...II r..v»t Kiált k.txl. ttekórt u»m vállal fel<il<wi>á|r<>l a Krrk.

2ST yilatisozat.
Ezennel kinyilatkoztatom, liogy Némethy Jó

zsef, l•1l■anek István és öszterreielier Hugó urakat 
sem magán, sem pedig mint kerületi befegsegélyző 
pénztári tisztviselőket sértni nem akartam az ezen 
beoses lap tavaszi számaiban közzétett köziemé- 
n veim .diai ; e-zélom a köziemé n vekkel az. volt, 
hogy itt Nagy-Miliályon minél rövidebb idő alatt 
létesilliessem az. ipartestületi betegs. gélyzö pénztárt.

Nagy Mihály, 18<I7. oki. 13.
Malathmxky LúhxIö.

HIRDETÉSEK.

ELADÓ
egy 184 éves cremonai Gvarne- 
rius-féle kitűnő hangú hangverseny 
hegedű. Ára 400 frt. Hol? meg

mondja a kiadóhivatal.
hi*.l  szám.

Árverési hirdetmény.
Alnlirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t. ez. In2. §a értelmében ezennel közhírré teszi, 
liogy a s.-injhelvi kir. törvé-nyszék 83IÍ2 szánni vég 
zése által t'Hc/is [yíiúcx ügyvéd által kép
viselt nagymiliályi kereskedelmi és'hitelbank ja 
'á1'1 társai ellen 511 frt töke, ennek
18!l7 évi jnniiis hó 30 napjától számitandó ti"/, 
kamatai és eddig összesen 40 frt 28 kr perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégitési végrehajtás 
alkalmával birótlag lefoglalt és 536 frtra becsült 
lovak, tehenek, szekerek, szénából álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak.

■Mely árverésin k a IMI 2 sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a helvszinón. vagyis alperesek fal- 
kiisi lakásán leendő eszközlésén ÍS37-ik év Okt 
hó 23-ik napjának délután 3 órája határ’ 
illőül kitüzetik és ahhoz a vonni szándékozók 
ez*  nncl oly nie^jegvzi’ssel hivatnak meg, hogy az 
• rint« tt ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
LN. f. ez. !<>7. ij a •'•rt*  lin*'l»cii  a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alól is dadntni fognak.

Az árverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LN. t. ez |O8. bán megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt N. Miliálvon 1897 ik évi okt. hó 14 napján.
Gélt Tilmon,

kir. biróiiáffi végrehajtó.

üss szám.

Árverési hirdetmény.
Alnlirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi I.X. 

I. ez. 102. $ a értelmében ezzennel közhírré teszi, 
hogy a saiijhelyi kir. törvényszék 8361 számit vég', 
zés,- állal />/•.' EhcIih IynAcx ügyvéd által kép 
vis. lt nagymiliályi kereskedelmi és hitelbank javára 
liahxj János és társai ellen 3!l frt tőke, ennek 1897 
évi jidiiis hó 20 napjától számitandó 6% kamatai 
és eddig összesen 27 frt 45 kr perköltség követe
lés énjéig elrendelt kielégitési végrehajtás sikál 
mával liiróilag lefoglalt és 465 frtra becsült télié 
ló k. szekerek, szóim, sitiből álló ingóságok nyilvá 
nos árverés utján eladatnak.

Melv árverésnek a 6*100  sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a lu-lyszinén, vagyis alperesek tal- 
kusi lakásain leendő eszközlésére 1897-ik ÓV 
okt. hó 23-ik napjának délután 2 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozóik 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. liogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881." évi 
I.X. t. ez. 107 Ü ;i érlelni ében a legtöbbet Ígérőnek 
bcesáron alól is eladalni fognak.

■Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881 
évi EX. I. ez 108 jí ball megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő.

Kell x Mihályon 1897 ik évi okt. lui 14 napján.
O’rtf Vilmos

kir. I.ir, régrehajló.

3s2. "»/.;ím

i".", v.-er. árverési hirdetmény.
Alnlirt bírósági végrehajtói az 1881, évi LX. 

t. ez. 102 ff n értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a_ homonnai kir járásbíróság mint tlkvihaló- 
ság 5778 számi! végzése következtében zárgondno 
kid kinevezett Jnkobovics Dávid ügyvéd zárgond 
nokságn javára Milnz Zsigmond Ilnlá sztárai lakos 
ellen 1896-ik évben loganatositott zárlati végrehaj
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tás utján lezáróit 1746 írtra becsült 189" ik évben 
termett termesztmények, nevezetesen 80 in. m. 
búza, 20 m. in. gabona, 1 in. in. árpa. 80 ni. in. 
zab, 100 m. in. lóhere, és lóhere sarju, és 200 
méter mázsa szénából álló ingóságok nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a zárgondnok felhívása ioly- 
tán Homonna Kokitón a Münz féle volt gazdasági 
helyiségekben leendő eszközlésére 1897 évi okt. 
hó 22-ik napjának délelőtti 9 órája határ 
időül kitüzetik es ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in
góságok az 1881. évi LX. t.-cz. 10". és 108. Jj-.t 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ige 
rónék becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Homonuán 1897 évi okt. hó 8 ik napján.
Tomory Antal,

kir. bírósági végrehajtó.

372 «záiu.

1X97. végr.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1 xxi rvi LX t.-cz. 

102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a saujholyi 
kir. törvényszék 75.32 -zámu végzése által tnépi István 
ügyvéd által képviselt l/avriiyc,<ik .Mai-miof javára Kuzsina 
.Mihály és tarjai ellen * frt 75 kr tőke, é*  eddig ö**ze*en  
23 frt 52 kr perköltség követeié*  erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt é*  4xo írtra becsült 
járma*  ökrökből álló ingóságok nyilvános árverés utján el
adatnak.

Mely árverésnek a 57*2  1X97 *z.  kiküldést rendel" vég
zésé folytan a helyszínén vagyis Kuzsma Anna Liik.-ic-l’álm 
oreszkai lakában leend • e-zközó..... . 1897. évi Okt. hO 28-ik
napjának d. 0. 1 :3 Óraja határidőül kitiizetik és ahln-z a 
venni ajándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az. 
érintett ingóságok ezen árverésen, az. 1**1.  évi LX. t.-ez. 1<»7. 
§-a értelmében a legtöbbet ígérőnek liecsáron alul la el fognak 
adatni.

Az árverezendő ingóságok vételára az. 1*X1.  évi LX. 
t.-ez. IOX. § bán megállapított feltételek szerint lesz, ki
fizetendő.

Kelt N Mihályon. 1X97. évi okt. h<’> 10 napján.

Gál Vilmos,
kir. bírósági végrehajtó).

2*7.  vgh. sz.

,"9’- Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajt’) az ixxl. évi 6" t.-ez. 102. 

tj-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a s/.obranezi kir. 
járásbíróság 1*97.  évi .342*  p. számú végzése következtében 
Holuh Mihály javára tiuttman Sámuel és neje jesztrebi lakos 
ellen 9*  frt 2*  kr s jár. erejéig 1*97.  évi szept. Iió 11-én 
foganatosított kielég, végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
666 írtra becsült, ágynemű. 10 szekér bükköny. 1 tehén, 
trágya, baromfi, különféle bútorok és házieszközökből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a szobránezi kir. jbiróaág 3464/1X97 
I’. «/.. végzése folytán 9X frt 2*  kr tőke és eddig összesen 
2*  frt 2.3 krban biróilag megállapított költségek erejéig Jesz- 
trebeii alperes lakásán leendő . »zk'-zlé«ére 1807. évi okt. 
hó 25. napjanak délelőtti 9 órája határidőül kitiizetik 
és ahhoz a venni szándékozlak oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1**1.  évi 60. t.-ez 107. é« 1OX. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Sz.obránc-zon 1X97. évi «»kt. hó 10. napján.

ltmjats Lajos,
kir. bir. végrehajtó.

.3x5. sz.

1*97.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó) az 1**1.  évi LX. t.-ez. 102. 

«j-a értelmében ezennel közhirró> teszi, hogy a nagymihálvi 
kir. járásbiróiság 596:') számú végzése áltál Tol vág linn 
nagymihályi gyógyszerész javára A'<ír<>/y hIIvii 45 frt
41 kr tőke, es obiig összesen 19 frt 99 kr perköltség köve
telés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bi- 
ró.ilag lefoglalt és 3o2 írtra becsült vegyes házibutorok és két 
tarka tehénből álló> ingóságok nyilvános árverés utján el
adatnak.

Mely árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő végzés 
folytan a helyszinén vagyis alperes füsesséri lakásán leendő) 
eszközlé-ér. 1897. év okt. hó 25-lk napjának dél
után 3 oraja határidőid kitüzetik es ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1**1.  évi LX. t.-cz.. 107. 
§-a érteimében a legtöbbet ígérőnek becsár>>n alul is 
eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az. 1SX1. évi 
LX. t.-cz. lux. § l>an megállapított feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Nagy Mihályon. 1X97. évi okt. hó *.  napján.

Gál Vilmáit,
kir. bir. végrehajtó.

36x. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az. Ixxi. évi LX. t.-cz. 1<>2. 

§-a értelmél»en ezennel közhírré te»zi. hogy a saujhelyi kir. 
t -rvényszék *o77  számú végzése által />/•. Kelemen Ja
kab ügyvéd által képviselt HVintrryrr Ferenc/. javára AW- 
ccawry Károly és társai ellen .3oo frt tőke, ennek 1X97. évi 
aug. hó> 1 napjától számítandó ♦»•/, kamatai és eddig ösz- 
azesen 7.3 frt *5  kr perköltség követeién erejéig elrendelt ki
elégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 1210 
forintra becsült sajtok, lovak. kocái, széna, tehenek, stb., stbből 
áll<> ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 5752/1X97 sz. kiküldést rendelő 
végzése folytán a h<dy*zinén,  vagyis Láng Konrad és l.isz- 
kay József fiizesséri lakásán leendő eszközlésére 1887 ,vi 
okt. hő ae-lk napjának délelőtt 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly im gj) gvz) *si  l 
divatnak meg. hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 

IM*1.  évi LX. t.-cz. 107. f-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
Itecsáron alul is eladatui fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az ixxl. évi 
LX. t.-cz. lux. $-ban megállapított feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Nagy-Mihályon 1*97  ik évi okt. hó. 10. napjait.

Gál Vilmos,
kir. birós.igi végrehajtó.

.321 és .376 sz.

vt-ii. is»7. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1**1.  évi LX. t.-cz. 102 

mó-beii ez.-iifi<-! k ■ .........  ii"_'y i ii ígymiliály i
kir. járásbir ’sag 4**2  é« ’>*I4  »zámu vegz- 'p által Sii- 
Iflot'Kzkff István e- />/•. Krlliirr Mihály ügyvedek ál
tal képviselt .*>/»«««  Mihály ó' /tolovács János javára ZMÓ 
János ellen. 120 és 76 frt tőke, címek különböző időtől szá- 
mitaud ■ 5*/,  és *®,  e kamat ti és eddig Összesen 34.97 es .3X trt 
44 kr perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás alkalmával biróilag le és felülfoglalt es 5X3 írtra be
csült szekér, ökrök, búza, széna, csűr. stb.. st bl»<>l álló ingó
ságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a tenti sz. kiküldést rendelő végzés 
folytán a helyszínén, vagyis alperes nátatalvi lakáján leendő 
eszközlésére'1897. évi okt. hó 26-ik napjának délu
tán 3 Óraja határidőül kitüzetik é- ahhoz a venni számi.■- 
kősók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen, az 1**1.  évi LX. t. ez. 107. tj-a 
értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni 
fognak.

Az elárverezendő ingós igok vételára az 1**1.  évi LX. 
t.-cz. 10X. § bán megállapított feltételek szerint lesz kifize
tendő.

Kelt N. Mihály-n l*97-ik  évi okt. hó X. napján.

Gál Vilmos,
kir. bírósági végrehajtó).

az „Eperjesi Népbank Kályhagyár" 
felsömagyarországi vezérügynöksége 

és főraktára

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

cserépkályhákat, 
díszes kandalokat, kandallós kály
hákat. takaréktüzhelyeket, kipróbált 
szakavatott felszerelők által felállítva, úgy
szintén épitési-diszitményeket, pla-
fond-diszitéseket, síremlékeket, va
lamint mindennemű szobrászati munkát.
gips, mé.kö, és terrakottából, saj.it 
vagv adott rajzok után.

Zsolnay-féle használati és dísz- 
e d é n ye k e t, keramít-burkolat-lapo- 
kat, tűzálló téglákat, továbbá iníivé- 
sziesen mintázott és festett genre- és SZt. 
szobrokat, dombormüveket, fal-disz- 
tálakat, eredeti gyári lírák és a legszoli
dabb kiszolgáltatás mellett.

Minták, képes árjegyzékek, költségvetések
kivanatra bermentve. U

[>ini;ii /yiidof
a „K o s“-hoz czimzett szállodája 

Sztáray gróf kastélya átellenében 
I>T a, g. jr- ZvX ihályon.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
18'j:!. évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
ntcz.-ii kimérésben mérsékelt árban

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42
n >• w n , 51.
•) w „ „ n 60.

Feszt-féle ]'in)iai yyötufy w 1.00.
1 légy a Íja i sza inorodni n 1.50.
889-iki n . gyógy bor , 2.00

Az orvos urak b. fifjyehuébe!
Tokaji asszú gyógybor 1 liter 3.00.

n ‘ , 4.IM)
legf. - a 3.0<»
Ménesi veres asszú „ 1.50
Szyrmiai régi szilvórium „ 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez-

ségileg olcsóbbak.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá 
sara hozni, hogy üzletemben állandóan f r i B 8 
csapolásu kőbányai ser. villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.

Ebéd, vacsora, hideg és meleg éte
lek <i nup minden s:ak<iban étlap sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Táyot*  inMUók en kocsiszínek, — 24

Nyomatott Laiidcsmau B. könyvnyomdájában,


