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Rongyos zászló.
A mai müveit ember, midőn az emberiség 

fejlődésének történetéről beszél, lienezegve és busz 
kén mondja, hogy óriási módon haladtunk és fej
lődtünk. Nagy hangon kiáltja, hogy a természetnek 
majdnem összes erőit hatalmunkba keritettiik s 
azokat saját czéljainkra tetszésünk szerint felhasz
náljuk. A tudomány és művészet a tökély magas 
fokára jutottak, ipar és kereskedelem óriási len
dületet vettek, a népek jogot és szabadságot nyer
tek s a nagy tömeg sorsa és helyzete javult.

Aki pedig ez ellen szavát meri felemelni, 
arra egyszerűen ráfogják, hogy’ „közveszélyes őrült**,  
aki megérdemli, hogy kényszeringet adjanak rá s 
becsukják a bolondok házába.

Századunk liberalizmusa megengedi, hogy az 
általa létrehozott haladást és fejlődést dicsőítsek es 
megénekeljék, de mihelyt a veszélyekre es karokra 
is mutat rá valaki, a melyeket okozott, az oly' bű
nös cselekvést követ el, a melyért megérdemli a 
halált.

Pedig a történelem fényesen igazolja, hogy 
az ókor rabszolgáinak jobb volt a helyzete, mint 
a mai páriáknak. Hisz a görög rabszolgának 
exiszteneztája biztos vala. Azután nem is érezte 
szolgaságát lealázónak vagy meggyalázónak. Hiány
zott nála az az erkölcsi ész, amely az emberben 
öntudatot és önbecsületet teremt s igy könnyen 
tűrhette helyzetét. És, ha megtörtént, hogy hely 
zetének tudatára ébredt, könnyen vigasztalódott, 
mert hisz ezt az Istenek igy rendelték, ez az ö 
akaratuk volt, hogy rabszolga legyen.

Rómában is, hol a görögöket mindenben utá 
nozták, a rabszolgának, különösen a köztársaság 
idejében, elég tűrhető helyzete volt. Csak a csá
szárok idejében, midőn az erkölcstelenség, bűn és 
gonoszság fénykorát élte, lett szomorú és cíviseibe 
tétlen a rabszolga helyzete. De nem sokáig késett 
a megváltás órája s a kereszt letiporta zsarnokait 
s lánczai lehulltak testéről

A hübérkot*  jobbágya sem szenvedett hiányt. 
A hübérur gondoskodott barma ellátásáról. A jobb 
ágy nem is érezte magát szerencsétlennek és

T ARCZA.
A túlterhelésről.*

Irta: Dr. Weiszberg Zsigmond.
Megvallom, csak nehezen határoztam el ma

gam a fenti czimben foglalt tárgy megírására; már 
csak azért is, mert köztudomású dolog, hogy az 
úgynevezett .vegyes- kérdések egyikét, a túlter
helés képezi — a mennyiben nemcsak egészség 
tani, de neveléstan i (didactikai) szempontból is, 
kell, hogy megvilágittassék — és e szerint az egész
ségtanra nézve mérvadó orvosi szakvélemény mel
lett, föltétlenül szükséges, hogy a tanférfiaké is fi
gyelembe vétessék.

Ámde a két tényező közös jóakarata mellett, 
úgy hisszük, a kölcsönös megertes is be fog kö
vetkezni ; sőt be kell következnie annál is inkább 
és hova előbb, mert az, aki első sorban kárát vallja, 
korántsem az orvosi vagy tanitói kar tekintélye, 
hanem saját testünk, vérünk ; —gyermekiünk azok, 
kik ez esetben Bujtatnak a nemzet jövője, reményé .

A túlterhelés forrása, természetesen az iskola.
A következőkben megkísértjük tehát, minden 

részrehajlás nélkül azt előadni, mit találunk ez idő 
szerint az iskolán kifogásolni valónak; es ennek 
kapcsán, a mennyiben czélunk nem a gáncsolas, 
hanem a meggyőzés, egyszersmind mindazon esz-

• Sajnálattal értexUlflnk, hogy t. munkatársunk. érés 
inegli(IIóm folytán megrendült egészségének helyreállítana < z< 
jából a máv. igazgatóságától 2 havi szabadságidőt nyert, 
melyet szülővárosában llomonnán mar ni. no - 
•'•ta élvez is. Reméljük, de kívánjuk á. hogy liovaelo d». 
helyreállván az, lapunkat szellemes és tanulságos dolgoza
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helyzetét lealacsonyitónak, hisz vallása az alázatos 
ságot tanította a fensőbbség iránt. S ő alázatos, 
csendes és nyugodt volt s örült a csontnak, amit 
ura oda dobott neki.

S ezt az alázatosságot szépen kifejlődve lát 
juk még a múlt században is a francziáknál. És 
sajátságos, hogy ép ez az alázatos és birkatürelmű 
nép egy napon vad dühítve! fordult elnyomói ellen, 
zsarnokait letiporja s a kést, a melyet nyakának 
szántak, zsarnoka mellébe döfi. A földbirtokosok 
és adóbérlők az ország vagyonát, a földnek jöve
delmét magukhoz ragadták és a fővárosban elver
ték ; a bírák, adóvégrehajtók csalása, a franczia 
királyok kicsapongó élete, a klérus kapzsisága és 
kicsapongása: mindez együttvéve elég volt arra, 
hogy az alázatos barom igáját már lerázza.

De nem a franczia szabad gondolkodók mun
kái, nem is az angol állambölcsészek tanai kerget
ték lázadásba az elnyomott parasztot zsarnokai 
ellen, hanem a társadalmi és gazdasági nyomor, az 
asszonyoknak és gyermekeknek szív szaggatói jajkiál
tása a mindennapi kenyér után!

S most uj korszak virradt Európa népeire. 
A liberálizmns korszaka volt az.

Miután Anglia oly bölcsészeket és nemzet- 
gazdászokat tudott felmutatni, akiknek tanai a 
józan emberi észnek tetszettek ; miután az európai 
nagy Írók és államférfiak az angol törvényeket és 
állapotokat dicsőítették ; miután Angliának gyorsan 
fejlődő jóléte ezen törvényeknek és állapotoknak 
volt köszönhető: egész Európa Angliát mintaállam
nak tekintette és törvényeit, politikai és gazdasági 
intézményeit átvette. Hogy számos nagy gondol
kodó ideáljukat nem a monarchikus Angliában, 
hanem a republikánus Amerikában látták megva 
lósulni, az nem változtat a dolgokon.

így származott azon mozgalom és áraimat, 
amelyet egyszerűen elneveztek liberálizmns nak.

E mozgalom természetszerűen jogi, politikai 
és gazdasági változást vont maga után. Az 1830-iki 
július és az 1848iki forradalmak gvőzedelemre 
vitték az uj, fényes zászlót.

Hanem a nagy győzelmi mámort csakhamar 
gyors kijózanodás követte.

közöket megjelölni, melyek nekünk szükségesek 
lu k látszanak, hogy ama veszélyek elhárittassanak, 
melyek a zsenge kor egészségét és természetes fej
lődését, részint a tanmödszer által, részint pedig a 
tanhelyiség berendezése folytán, minduntalan fenye
getik.

Mi az elsőt illeti, a tanuló ifjúság túlterhelése 
az, ami manapság panaszképen forog inog minden 
szüle ajkán. Megvalljuk, e tekintetben, mi a ma
gunk részéről legalább, elég szerények vagyunk, 
hogy a tanférfiaknak engedjük át aszót, — abban 
a tudatban, hogy ők, a kik naphosszat foglalkoz
nak a tanuló ifjúsággal nemcsak, de azt meg is fi
gyelik : első sorban illetékesek arra nézve, vájjon 
az túlterhelje vagy sem? De egyszersmind jól eleve 
ki is jelentjük, miszerint némelyik tanférfi ama 
felfogását, hogy a tanuk*  ifjúság szellemi tehetségét, 
egészen a szellemi képesség határáig lehet meg 
feszíteni, határozottan visszautasítjuk.

Visszautasítjuk pedig azért, mert eltekintve 
attól, hogy az egyes gyermekek szellemi képessége, 
nem valami természetes közös tulajdon, annak ha
tára nem mindig, sőt valljuk be őszintén, csak na
gyon ritkán ismerhető fel emberi — belátással! 
De továbbá az sem lehet valami uj a tanférfiak 
előtt, hogy az a határ, bizonyos számú gyermekek
nél ugyan, könnyen elérhető; de kétséget nem 
szenved, hogy a többségnél tulmegyen azon. Az 
ily módon szerzett szellemi baj pedig, oly nagygyá 
válhat, hogy az a jövőben sehogysem tehető többé 
jóvá! A természet ugyanis e tekintetben is bölcsen 
cselekedett, midőn a szellemi munkát is, valamint 
a testit, csak bizonyos határig engedte meg — az 
egész szervezet megkárosítása nélkül. Ha ezen ha 
tárt következetesen túllépjük, túlterhelést követünk

A kereskedelem és ipar szabadsága volt az, 
amely a nagy tőke, a nagy birtok és a munkás
nép között engesztelhetetlen gyűlöletet létesített, 
gazdasági zűrzavart termeteit, a szocziális nyomort 
növelte és a két ellenség között a kibékülést nehe
zebbé tette.

Az valóban nem igazi szabadság, amely egy 
századon keresztül nem volt képes a szorgalmas 
munkást a szegénységtől és nyomortól megvédeni. 
Az nem szabadság, amely megengedi, hogy a ki 
sebbség a többségnek jólétét, békéjét, önállóságát 
és erejét rabolja el. Mert az igazi szabadság min
den egyes polgár önállóságában és biztonságában 
rejlik.

A liberalizmus adott ugyan szabadságot, de az 
a szabadság nem gazdasági szabadság; a liberáliz 
mus adott ugyan egyenlőséget, de ez az egyenlőség 
nem gazdasági egyenlőség.

A liberálizmns mégsemmisitette a középosz
tályt, az embert közönséges produkáló géppé ala- 
csonyi tóttá, a pénzből Istent csinált, a kapzsiságot 
a legfőbb bölcseséggé változtatta, az uzsoráskodás
nak és csalásnak szabad tért engedett. Ily állapo
toknak természetesen csak szocziális forradalom 
lehet a következménye.

Ezek után kétségtelen, hogy nem lesz nyu
galom mindaddig, mig a népeknek valódi és igazi 
jogokat nem adunk, a melyek képessé teszik az 
emberek megélhetését igazságos alapra fektetni és 
mind a szükölködökön segíteni és könnyíteni.

Nincs lesujtóbb kritika társadalmi állapo
tainkra, mintha egyszerűen azt mondjuk, hogy a 
múlt század társadalmi és gazdasági mizériái nem
csak léteznek még ma is, hanem — daczára a 
technikai tudományok bámulatos haladásának — e 
mizériák terjednek és növekednek még századunk 
végén is.

Hanem századunk már vége felé közeledik 
és vele együtt sírja felé közeledik uralkodó esz
méje is — a liberálizmns. A liberálizmns, a me
lyért Európa népei vérüket ontották, amely a népek 
millióiról levette a rabszolgaság lánczait, a század 
végén egy uj szolgaságnak szülőanyja lett s igy 
nem csoda, ha az uj rabszolgák le akarják vetni 

el melynek folytán csakhamar bekövetkezik 
ama szellemi n nyheség, mely a butasággal hatá
ros; vagy pedig megszületik ama sajátságos kedv- 
telenség minden szellemi munkával szemben, mely
nek folytán az illető egyén, további életpályáján 
sem kepes többé bármi szellemi munkát végezni.

Azért: sutor ne ultra. A szellemi munkát is, 
az egészségtan csak bizonyos határig engedheti meg! 
Lehet ugyan, hogy e tekintetben, a tanférfiak el
lenére, növekednek napról napra az iskola ellené
ben támasztott igények — és a legkevésbbé a tan
férfiak, hanem egyéb körülmények (péld. a tan
anyag bősége, a tanrend czélszerütlen beosztása 
sat.) oka annak, hogy a túlterhelés mindinkább fo
kozódik, sőt e nélkül, a tananyag sikeres bevég
zése nem is képzelhető. De a legkevesebb, amit e 
tekintetben kérhetünk — és kérünk is — az, hogy 
.ima megszabott tananyag, legalább az iskolán 
belül dolgoztassák fel — és, hogy az iskolán kí
vül, az u. n. házi dolgozatok száma, legalább is 
korlátoztassék : sőt ott, ahol lehet és a mikor le
het ( péld. az elemi tanodák alsó osztályaiban; to
vábbá : télen — ködös időben!) azok egészen ineg- 
szüntettessenek.

Mert, szerény véleményünk szerint, az u. n. 
„szünidőu első sorban nem arra való, hogy a szel
lemi erőt megfeszítsük, ham m ellenkezőleg, hogy 
azt — a mennyire csak lehet — pihentessük. Pi
hentessük pedig kivált akkor, a mikor a nappal 
hossza, illetve rövidsége nem engedi, hogy a kö
telező 6 tanórán kívül, még 3 órát — legalább ! — 
a helyett, hogy friss levegőben mozogjon, a tanuló, 
házi dolgozatok készítésére fordítson.

Az ilyesmit az egészségtan határozottan tiltja. 
De a tananyag czélszerü beosztása esetén, talán
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csörgő láuczaikat, hogy kezükbe ragadjanak egy 
uj, szép és fényes zászlót s azt uj csatákon kérész 
tiil győzelemre vezetni.

A liberalizmus zászlaja már rongyos és lyu
kas, foszlányai nem képesek lelkesíteni és buzdí
tani ; uj és szép zászlóra van szüksége a népnek, 
amelynek élénk színei reményt öntsenek szivébe, 
erőt, lelkesedést és kitartást adjanak az élet nehéz 
küzdelmeiben. A régi zászló rongyai nem képesek 
befedni a társadalom egész rothadt testét s napról 
napra kerülnek szemeink elé uj meg uj sebek, a 
melyek gyógyulást követelnek. S a helyett, hogy 
e sebeket gyorsan gyógyítanák ; a helyett, hogy 
valamely gondos kéz ápolás alá venné a beteg 
testét, hogy a pusztító kórnak elejét vegyek : fel- 
szakítják e sebeket és a kórnak bő tápot adnak, 
amely pedig fellartóztatlanul és biztos kézzel végzi 
a maga pusztító munkáját.

Balog Géza.

Önsegélyző-egyesület.
XIII. A nyereség-veszteség kiszámítása és 

felosztása.
32. A nyereség-veszteség kiszámításánál 

és a tagok közt leendő felosztásánál az 187a. évi 
XXXVII. t. ez. 199. Jj a szolgál irányadóul.

XIV. A szövetkezet ügyvezetése.
.33. §. Az egyesület, mint szövetkezet ügyeit 

intézik :
a az igazgatóság, mely egy igazgatóból és 

két aligazgatób<íl áll. kik a közgyűlés által 6 évi 
i d őtartam ra vá I asz t a111 a k.

Ha az igazgatósági tisztség valamelyike bármi 
okból megüresednék, a megürült helyi közgyűlés 
által töltendő be és a megválasztás addig tart, 
meddig az előbbi igazgatósági tag működött volna ;

b a 12 választmányi bizottság, kik a köz
gyűlés által 3 évenként újra választatnak.

Ha valamely választmányi tagság időközben 
üresedésbe jön, az lép a választmányi bizottságba, 
ki a legutóbbi választás alkalmával aránylag lég 
több szavazatot nyert, az ilyen választmányi tag 
nak működése addig tart, meddig az döbbeni 
működött volna.

c egy négytagú felügyelő bizottság, élén egy 
elnökkel, mely bizottság elnöke és négy tagja a 
közgyűlés által 3—3 évre választatik.

Ha egy felügyelő bizottsági tagság bármi 
okból üresedésbe jönne, a megüresedett hely a 
közgyűlés által töltendő be ;

d) mint legfelsőbb intéző, a közgyűlés.
34. §. Közgyűlés évenként egyszer és pedig 

mindenkor az évi zárszámadás elkészítése után, 
február hó utolsó vasárnapján tartandó az egyesü
let helyiségében s körözés által hivandó egybe. 
Szükség esetén azonban az igazgatóság vagy a 
választmányi bizottság határozata és tiz tagnak az 
igazgatósághoz Írásban benyújtott kérelme folytán 
rendkivülileg többször is egybehivatik. de minden
kor az igazgató, vagy ennek akadályoztatása esetén, 
az aligazgatók egyike a kereskedelmi törvény 195. 
íj ának harmadik bekezdése esetében a felügyelő 
bizottság elnöke által.

A közgyűlésen mindenkor az egy behívást tel 

nem is szükséges, liogv ama 3 órai pihenőt, kivált 
olyan házi dolgozatokra fordítsa a tanuló, melyek 
már természetüknél fogva, mint a rajz, a 
vonalozás, az egész figyelmet veszik igénybe és 
a kifáradt elmét túlterhelik. Az elemi iskolák 
ugyan e panasz ellen az által meg vannak óva. 
hogy tananyaguk nem igen nagy kívánalmakat 
szab a gyermek szellemi képességével szemben ; 
de annál nagyobbakat a kereskedelmi iskolák, hol 
a sok vonalozással járó házi dolgozatok lényege
sen járulnak hozzá a túlterhelés ellen emelt pana
szok jogosultságához.

Egészségtani szempontból o szerint a túlter
helés megszüntetésére kívánandó volna : az egyes 
tanulók szellemi képességének lehető figyelembe 
vétele; továbbá: a — kivált a látérzéket igénybe 
vevő — u. n. „házi dolgozatok" számának lehető 
csökkentése; és végül: a tanidő leszállítása — az 
időszakhoz és a tanhelyiséghez képest és mérten.

Mert „idegen- korszakunkban, az idegrend
szer minél kevésbbé való megterhelt*lése  nem 
valami alapnélküli kivánalom : valamint m in üres 
panasz, hogy a lépten nyomon színiünkbe ütköző 
két kóralak: az ideges és az ismétlő
orrvérzés, napjainkban a tanuló ifjúság nagyon is 
jellegzetes baja; mely a testalkaton kívül, bi 
zonvára jórészben a túlterhelésnek is betudandó. 
Hozzájárul még a téli időszakban a tanhelyiség 
zsufoltvolta és fülledt légköre, és még sok egyéb, 
mi az egészség megrontására vezethet, de tapasz 
talatilg vezet is. De erről majd más alkalommal.

FELSO-ZEMPL E N.

jesitő tisztviselő elnököl. A közgyűlés tárgyiról és 
határnapjáról a tagok legalább 8 nappal előbb ér- 
terítendők.

Érvényes határozat csak a meghívó tárgyso
rozatában megjelölt tárgyak felett hozható.

A tagokat érdeklő értesítések, figyelmeztetések 
körözés által lesznek a tagok tudomására hozandók.

Hirdetések, a mennyiben azoknak a központi 
értesitőbeni közzétételét a törvény nem rendeli, a 
helyi, vagy ennek nem létében a legközelebbi 
helyen megjelenő lapok valamelyikében fognak 
nvilvánosságra hozatni.

35. §. A közgyűlés határozatképességéhez a 
jelenlevő tisztviselők és felügyelő bizottsági tago
kon kívül az egyesület összes szavazatai egvhar- 
madának képviseltetése szükséges.

Ha a közgyűlés nem volna határozatképes, 
14 nap után újabb közgyűlés hivandó össze, me
lyen az ott jelenlevők, minden további tekintet 
nélkül, az első alkalommal kitűzött tárgyak felett 
érvényesen határozhatnak ; érvényes határozat ho
zatalához a jelenlevők általános szótöbbsége kíván
tatik, egyenlőség esetén az elnök szava dönt.

36. íj. 'l'isztviselők választásánál és személyt 
illető kénléseknél, ha az általános vélemény a 
közfelkiáltás közben tisztán ki nem vehető, titkos 
szavazás rendeltetik el a gyűlést vezető tisztvi 
selő által.

37. §. A közgyűlés tárgyai:
ai a tisztviselők, u. m. igazgatók, pénztárnok, 

könyvvezető, ez utóbbi mint jegyző is, továbbá a 
választmányi és felügyelőbizottság tagjainak és el
nökének megválasztása és felmentése.

Ha a most jelzett állások betöltésénél szava
zategyenlőség van. sorshúzás dönt;

b az évi zárszámadások megvizsgálása a be
terjesztett mérleg és veszteség nyerésiig számlák 
alapján s a felügyelő bizottság véleményes jelen
tése folytán a nyeremény felosztása felett határozni ;

ci az igazgatóság és felügyelő bizottság által 
a szövetkezet ügymeneteléről tett jelentések tudo
másul 'étele, esetleg azok feletti határozás;

d) az igazgatóságtól és felügyelő-bizottságtól 
felebbvitt ügyek elintézése;

e) az alapszabályok módosítása akár az igaz
gatóságnak. akár 10 tagnak indítványozása folytán;

f kirekesztés általi tagságtóli felmentés;
g) az egyesület időtartamának meghosszabbi 

tása, avagy feloszlatása, feloszlás esetén a felszá
molók kirendelése feletti intézkedés ;

hí az egyesület érdekében bármely tag által 
a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg írásban beter
jesztett indítványok megvitatása és az ezekre vo 
natkozó határozatok hozatala ;

i) a tisztviselők esetleg jutalmazása és a dí
jazott tisztviselők fizetésének időnkénti vagy egy
szer mindenkorral m» gállapitása ; a díjazott tisztvi
selők fizetése a könyvvezetőnél 500, a pénztárnoknál 
240, a szolgánál havi 10 koronánál kevesebb nem 
lehet.

38. £. A közgyűlésen jegyzőkönyv veendő 
fel; mielőtt a jkönyvben foglalt határozatok foga
natosíttatnának. az illetékes kir. törvényszékhez az 
igazgatóság által haladéktalanul felterjesztendők s 
az egyesület jkönyvébe beirandók ; a közgyűlések 
jkönyveit a j*  gyzo és az igazgatóság által kiküldött 
s a közgyűlésen résztvett két tag Írja alá.

39. §. Igazgatósági ülés betenkint egyszer 
tartatik. az igazgatósági ülés határozatképes tagja : 
az igazgató, két aligazgató. pénztárnok és a jegyző, 
továbbá a választmányi bizottságnak sorrendsze
rinti két tagja.

Határozatok szótöbbséggel hozatnak s a hozott 
határozatokért egyetemlegesen felelősek, kivévén 
az igazgatósági ülés azon tagjait, kik igazolni ké
pesek, hogy káros következményű ügyletben igenlő 
szavazatukkal részt nem vettek.

40. íj. Az igazgatósági ülés az igazgatóság 
által beterjesztett és az utalványozási naplóban sor
rendben időjegyzett kölcsön kérő tagok kérelmezett 
összege felett, ha utalványozható-e vagy nemrész- 
rehajlatlanul a szövetkezet, valamint a tagok ér
dekeinek megfelelőleg határoz.

41. íj. A választmányi bizottság minden hó
napban egyszer, szükség esetén többször is, az 
igazgatóság felhívására ülést tart, megvizsgálja az 
igazgatóság által hozzá beterjesztett havi számadá
sokat, a be- és kifizetéseknél és az igazgatósági 
üléseken Bőrrendszert nti két-két tagja által magát 
ké| •viselteti ; üléseiről jkönyvet vezet, határozatai, 
intézkedései az egyesület jkönyvébe beirandók, 
jegyzőkönyv, it a jegyző és megbizott két tagja 
Írja alá.

42. §. A felügyelő bizottság általában gyako
rolja mindazon jogokat és teljesiti azon kötelme*  
ket, melyeket a kereskedelmi törvény 195. §a 
eléje szab. A felügyelő bizottság aláveti magát a 
keresk. törvény 196. §a intézkedéseinek.

A felügyelő bizottság tagjai netaláni kártéri 
tési igényeik épségben tartása mellett a közgyűlés 
által bármikor elmozdíthatok, (keresk. törv. 194. 
§a 3-ik bekezdés.

43. A felügyelő bizottság a hozzá áttett 
«’vi számadást, mérleg és veszteség nyereség szám 
lát felül vizsgálja; véleményes jelentését az éven át 
megejtett vizsgálatairól a közgyűlés elé terjeszti, 
tetszése szerint elnöke felhívására bármikor, de 
évnegyedenkint legalább egyszer a könyvvezetés. 
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pénztár, kötvények és haviszámadások, általában 
minden a szövetkezet ügymenete felett szigorú 
szemlét tart, vizsgálatainak eredményét az egyesü
let jkönyvébe felvéteti, a netalán tapasztalt hiá 
n vökről az igazgatóságot és az illető tisztviselőt 
értesíti s a mutatkozó hiányok pótlására felhívja. 
Ha figyelmeztetése a következő vizsgálatig ered
ményre nem vezetne: jelentését a legközelebbi, 
vagy szükség esetén elnöke által összehívandó 
közgyűlésnek erélyes intézkedésnek tétele czéljából 
beh rjeszti.

44. §. Az évi zármérleg felállításának helyes
ségeiért az igazgatóság és választmányi bizottság 
gal egyetemlegesen felelős a felügyelő bizottság.

45. Az évi zármérleg felállításánál a ke
reskedelmi törvény 199. § ának intézkedései szol
gálnak irányadóul.

46. Az igazgatóság kötelességei :
a) az egyesület kebelébe belépésre bejelent 

kezű tagok felvétele felett határozni ;
b) a kölcsönt aérőket igazgatósági ülés elé 

terjeszteni;
c) a pénztári kezelést és könyvvezetést ellen

őrizni ;
d) a pénztár állását bármikor megvizsgálni; 
e» a könyvvezető által elkészített havi szá

madásokat. az évi forgalmi kimutatást, zármerleget, 
veszteségnyereség számlákat megvizsgálni és min 
den egyébb a könyvvezetéshez tartozó dolgoknak 
pontos teljesítésére felügyelni ;

1) félévenkint a kötvény és betétleltározást 
vezetni az évi zármérleget a választmány, a felü
gyelő bizottság és közgyűlés elé terjeszteni ;

gi a ezégnek és ezégvezetőknek törvényszéki 
bejegyeztetés**.  A ezégjegyzés az igazgatóság által 
akként történik, hogy az egyesület „NagyMihályi 
Önsegélyző Egyesület, mint szövetkezet- feliratú 
peesélje után az igazgatóság valamelyik tagja nevét 
sajátkeziileg aláírja;

h hatóságuk, idegenek, per- és végrehajtás 
esetén a szövetkezetét tagjai irányában képviseli;

ii szükség esetén a legkisebb kölcsönt utal
ványozza, de eljárását okaival együtt az igazgató
sági ülésnek bejelenti, ha utalványozását helyben 
nem hagyná az igazgatósági ülés, az ebből szár
mazható vesztességért felelős;

k^ az egyesület pecsétjét, valamint a pénz- 
szekrény igazgatosagi kulcsát, továbbá a törvénye
ket és kézi zálogjogokat őrzi;

L általában minden a szövetkezetét érdeklő 
ügyekben eljárni, az igazgatósági, választmányi, 
felügyelő-bizottsági és közgyűlések határozatait 
végrehajtani s foganatosítani.

Az igazgatóság által a keresk. törvények az 
igazgatóságra vonatkozó íj ainak rendelkezései min
den részében szigorúan meglartandók.

47. A pénztárnok kötelességei:
A befolyt pénzek*  t nyugtat vány ozás mellett 

átveszi, az igazgatóság, illetve az igazgatósági ülés 
utalványozására a kifizetéseket teljesiti s vezeti a 
szükséges pénztári naplót. A kezelés hiányaiért 
kártérítés kötelezettsége mellett felelős.

48. §. A könyvvezető kötelezettségei:
A könyvvezető teljesiti minden az egyesület 

könyvvezetéséhez inegkivántató munkákat és mint 
jegyző, vezeti az igazgatósági, választmányi, felü
gyelő bizottsági és a közgyűlések jegyzőkönyveit, 
mindennek határozatairól felvett jegyzőkönyvet az 
egyesület jegyzőkönyvébe bevezetni, a tagok név
jegyzékét nyilvántartja, a be- és kilépeti tagok 
névjegyzékét évnegyedenkint, a teljes névsort pe
dig az év elején a kir. törvényszék, mint keres 
kedelmi bírósághoz leendő felterjesztés végett el 
kósziti.
XV. Az egyesület mint szövetkezet idő

tartama.
49. §. Az egyesület időtartama I írozatlan.
56. íj. Az időről-időre tovább fül. ás esetén 

a szövetkezet tagjainak betét és esetleg övére irt 
osztalék összeg*!  meghaladó közvagyon íz egye
sület. mint szövetkezet tulajdona marad.

53. íj. A „NagyMihályi Önsegélyző Egyesü
let, mint Szövetkezet“-nek bármikor történő felosz
lásakor lévő közvagyona az egyesület az időbeli 
tagjai között betétetik részarányában felosztandó ; 
a felosztást ez esetben egy a közgyűlés által kine
vezett felszámoló bizottság teljesiti, mely bizottság 
működéséért tiszteletdijban részesítendő.

52. §. A felszámolók működésük eredményét 
a kér, skedelmi törvény 206. § a értelmében köz 
tudomásra hozni tartoznak.

53. íj. A feloszlás a keresked*  lmi törvény 
249. íj a nyomán az igazgatóság által a kereske 
delmi ezégjegyzés bevezetése végett az illetékes 
kir. tövényszékhez beterjesztendő.

XVI. A tartalékalapról.
54. íj. Az egyesület, a minden évi nyeremény 

Összeg 1” ü ából, a nyeremény szétosztásánál mu
tatkozz törtekből és a félszázaléknál kevesebb nye
remény összegből, a jelen alapszabály 12. §-ának 
fi és g> pontja szerint előállott megszűnt tagoknak 
a szövetkezet javára benmaradó betét és esetleg 
nyeremény osztalékából — tartalékalapot létesít.

íj. Ez,*n  tartalékalap ezéljn és rendezése. 
Idővel, ha ezen alap megfelelő tőkével ren

delkezik. a szövetkezet tulajdonául egy alkalmas 
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helyiség vásárlandó, valamint az egyesület tisztvi
selői is alkalmilag ezen alapból jutalmazandók.

XVII. Általános szabály.
A „Nagy-Mihálvi önsegélyző Egyesü

let, mint Szövetkezet--nek az igazgatóság, vagy 
felügyelő bizottság ellen indított peres ügyében 
a kereskedelmi törvény 197. S-a szigorúan meg
tartandó.

«>7. §. A tisztviselők, választmányi és felü
gyelő-bizottság tagjai az egyesülettel szemben más 
tagokért készfizető kezességet nem vállalhatnak.

t>5. §. Ha a „N. Mihályi Önsegélyző Egyesü
let, mint Szövetkezet- az ezen alapszabályokban 
és a kereskedelmi törvényben előirt czélt és eljá 
rást illetőleg meg nem tartja, vagy további mű
ködésének folytatása által az állam, vagy a tagok 
vagyoni érdeke veszélyeztetnék : nem csak a kor
mány által, hanem a szövetkezeti tagok kétharmada 
beleegyező kívánságára — ez utóbbi esetben a 
tagok betéteinek kétharmad száma szolgálván ha
tározati képességül — haladéktalanul közgyűlésiig 
is felfüggesztendő s a felfüggesztés után elrende
lendő és megtartandó szabályos és törvényszerű 
vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is osz
latható.

Vegyes hirek.
— Tanügyi látogatás, Mártonffy Márton 

min. oszt, tanácsos, országos iparoktatási felügyelő 
és Nemes tanfelügyelő városunkban időztek és 
az iskolákat megvizsgálták, hol a tapasztaltak 
felett legnagyobb megelégedésüket fejezték ki.

— A keddi hangverseny. Nem valami 
nagy, de intelligens közönség előtt folyt le a keddi 
hangverseny és a kik ott megjelentek, bizonyára 
teljes megelégedéssel távoztak haza, mert Jászay 
Mari páratlanul remek szavalataival és Szilágyi 
Arabella érzésteljes dalaival egészen elragadták a 
közönséget és alig akart vége lenni a hosszú, lel
kes taps- és éljenzéseknek. A két kiváló művésznő 
a lelkes kitüntetés viszonzásául, több műsoron kívüli 
darabokat aduk elő. Igen szépen és művésziesen 
zongorázott Polonyi Elemér is, kinek szintén kiju
tott a sok tapsból.

— Ismét tííx városunkban. (Állandó 
rovat.) F. hó 5 én délután 6 óra tájban ismét tűz
vész volt városunkban, a mikor is a főutezán lévő 
Engel Adolf emeletes háza hamvadt el. A tűz kelet 
kezésének oka természetesen ismeretlen. — E tűz 
eset alkalmából ismét van egy kis feljegyezni va 
lónk. A mint köztudomású, a főbíró hirlapilag fel 
hívta annak idején a tűzoltó testület (?) tagjait, 
hogy a felszereléseket 8 nap alatt okvetlen tegyék 
le a városházánál. A mint a pénteki tűznél is ta
pasztalható volt, e felhívásnak nem felelt meg min 
den tűzoltó, mert még most is használja a fel
szerelést, a mi ugyan magában véve nem lenne 
olyan nagy baj, ha nem arra akarná használni a 
tűzoltói baltát, hogy azzal valakit fejbe verjen. 
Mert valami hős csizmadia ezt akarta cselekedni 
azért, mert kérték, hogy távolitson el egy pár desz
kát egy veszedelmes helyről, mi által a tűz tovább 
terjedése bizonyos irányban megakadályozható lett 
volna. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy — 
mint értesülünk — a kéményseprős nem a leg
lelkiismeretesebb módon végezi kötelességét és 
3—4 hónap is eltelik anélkül, hogy a kéményeket 
takaritaná, mely körülmény szintén hozzájárul ahhoz, 
hogy könnyebben keletkezzék tüzeset. Ez irányban 
sem ártana, ha az elöljáróság egy kissé szigorúbb 
ellenőrzést tanúsítana. Lenne végre még más mon
dani valónk is, de azt majd a legközelebbi tűz 
alkalmából mondjuk el.

— Öngyilkosság. Cservenka Emil Sáros
patakon f. hó 4 én éjjel főbe lőtte magát. Tettének 
oka az, hogy anyja az újhelyi vásárban részére 
csizmát venni vonakodott. Az illető azonnal meg
halt.

— Veszett kutya által megmart dok
tor. A málezai orvosnak Dr. lioth Mihálynak ku
tyája megveszett, de miután idejekorán nem vették 
észre a veszettséget, továbbra is a szobában hagy
ták és egy alkalommal hirtelen az orvosra rohanva 
megmarta. Közvetlen ez után a szakácsnéra rohant 
és őt is megmarta, mire konstatálva lett, hogy a 
veszettség ütött ki rajta. Az orvos es szakácsnő 
másnap Budapestre utaztak, hogy a 7/őyye«féle 
intézetben gyógy kezeltessék magukat.

— Értekezlet Az önsegélyző egyesület ala
kítása érdekében szombaton délután az állami is
kola valamelyik tantermében értekezlet tartatik. I

— Haláloxás. Súlyos csapás érte Buzay 
Gusztáv helybeli lakost és családját. Fia, a 23 
éves Ödön, hosszú és sorvasztó betegség után f. hó
6-án  meghalt. A boldogult rendkívül tehetséges 
és nagy reményekre jogosító ifjú volt, ki ha nem 
kapta volna meg épen páratlan szorgalma követ
keztében betegségét, a festészet terén nagy hír
névre tett volna szert. Temetése f. hó 8-án dél
után ment végbe igen nagy részvét mellett. A szebb 
nél-szebb koszorúkkal borított ravatal felett Virág h 
József lasztoméri ev. ref. lelkész mondott megható 
gyászbeszédet és azután örök nyugvóhelyére ki
sérték a rokonszenves és tiszta lelkű ifjú holttestét. 
A gyászoló család a következő szomorú jelentést 
adta ki: „Buzay Gusztáv és neje szül. Wachter 
Gizella mint szülők. Mariska, Sándor, Jolán és 
Erzsi mint testvérek, mélyen elszomorodott szívvel 
jelentik forrón szeretett fiuk, illetve testvérüknek 
Buzay Ödönnek f. évi nov. hó 6-án, esteli 8 óra
kor élete 23 ik évében hosszas szenvedés után tör
tént gyászos elhunytat. A boldogult hült tetemei az 
ág. hitv. szertartásai szerint fognak 1897. nov. hó 
8 án d. ti. 2 órakor a nagymihályi sirkertben örök 
nyugalomra tétetni. Nagy-Mihály, 1897. nov. 6. 
Áldás és béke hamvaira

— Nagy tííx Abarán. Folyó hó 4-én 
délután l/j,2 órakor rémes tűzi lárma riasztá meg 
Abara község lakóit. A Szabó József asztalos háza 
gyuladt ki, melyről a tűz oly hirtelenséggel terjedt 
át a szomszédos, szalmával fedett épületekre, hogy 
rövid pár perez alatt 7 lakóház és több mellék
épület hamvadt el. Hét család lett hajléktalanná, 
kik közül kettő utolsó falat kenyerét is elvesztette 
egy rendetlen asszony vétkes gondatlansága miatt. 
Ugyanis Szabó .József asztalos felesége kenyerei 
akart sütni s a kemenezét oly erősen fütötte be, 
hogy a rosszul, azaz hogy néhol sehogy sem ta
pasztott rozoga alkotmány tüzet fogott. A szeren
csétlenül járt lakosok a veszély idején nagyobb 
részben távol voltak. Ember és állat életében kár 
nem esett. Az épületek — egy kivételével — biz- 
biztositva voltak, de a takarmányneműek nem. 
Aki látta azon munkát, mit Abara község lakosai, 
de különössebben n. Tamók János, Komáromi 
Mihály, Sípos János. Varga András és Rezes József 
a tűz tovább terjedésének meggátlása végett kifej
tettek, az elmondhatja, hogy az említettek dicsé
retes buzgósága és halál megvető bátorsága dicsé
retére válnék bámelyik gyakorlott tűzoltó egyesü
letnek is. Valóban, ha ezek nem teszik azt, amit 
tettek, ki tudja, hányadik hatványon találjuk a 
in >stani 3000 frtos kárt ? .' Éljenek a derék mentők .’

— Panaszos levél. Egy helybeli lakos pa
naszos levelet intézett hozzánk e héten és elmondja, 
hogy némely háznál az a szokás járja, hogy a tűr
hetetlen bűzt terjesztő folyadékot az utcza gyalog- 
utjára öntözik. Ez a szép szokás a levél szerint 
leginkább az alsó és selyemutezákban van érvény
ben. Nem ártana, ha a rendőrség utánna nézne e 
dolognak és intézkedne megszüntetése iránt.

— Esküvő. Görgey Irénke és Écva Ödön 
f. hó 23-án esküsznek egymásnak örök hűséget 
Lazonyban.

— Közgyűlés. A helybeli izr. jótékony 
nőegylet f. hó 14-én, azaz vasárnap tartja évi ren
des közgyűlését. A gyűlés főbb tárgyai lesznek: 
tisztujitás, alapszabály bemutatás, segélyek megál
lapítása és esetleges indítványok.

— Autonómiai válosztások. Az eperjesi 
választókerületben Szmoligorics Szilárd, szentszéki 
ügyész ; az eperjesi egyházmegyében Repássy 
György kanonok választatott meg autonómiai papi 
képviselőül.

— Gyászhir. Felföldy Sándor uradalmi er
dész 37-ik évében, m. hó 29 én reggeli 7 óra
kor Klenován meghalt.

— VJ bélyegjegyek. 1898 évi január hó 
1 tői kezdve koronaértékkel jelzett uj bélyegjegyek 
bocsáttatnak áruba. Harminczötféle bélyeg lesz és 
pedig húsz a fillércsoportba, tizenöt a korona cso
portba tartozó. A mostani — 1893-ban kibocsátott 
bélyegjegyek — a jövő évi február hó végén fór 
galmon kívül helyeztetnek s azontúl fel nem hasz
nálhatók. A bélyegárusitók február 1-től márezius 
31-ig kötelesek a régi bélyegjegyeket újakért ki
cserélni ráfizetés nélkül.

— VJ lap. „Mező-Kövesd és Vidéke- czi- 
men uj közgazdasági és társadalmi hetilap indult 
meg.

— Korcsmárosok figyelmébe. Újból fi
gyelmeztetjük a vendéglősöket, italmérőket stb., 
hogy a m. kir. kereskedelemügyi miniszter vala
mennyi törvényhatósághoz rendeletet adott ki a 
vendéglők, korcsmák és egyéb nyilvános helye
ken kimérésre és mértékként használt poharak és 
palaezkok hitelesítése tárgyában. E rendelet értel
mében a kimérésre és mértékként használt poharak 
és palaezkok csak a mértékhitelesitési koronabélyeg 
gél ellátva használhatók, továbbá az ezeken levő mér
tékjelzés vonása és az üveg szája közt térség legfel
jebb oly nagy lehet, hogy ezen térségben 007 li
ternél több ne férhessen el. Egyedüli kvételt e te
kintetben csak a bedugaszolt, lepecsételt s ily álla
potban forgalomba kerülő boros palaezkok és az 
ivópoharak képeznek. Ezen rendelet jövő év ja
nuár 1-én lép életbe.

— Szeszfőzői tanfolyam gazdatisztek és 
szeszgyártulajdonosok számára. A kassai in. kir. 
gazdasági tanintézeten f. évi deczember hó 5-től, 
20 ig szeszfőzői tanfolyam tartatik szeszgyártulaj 
donosok és gazdatisztek részére. Ezen tanfolyam 
feladata megismertetni a résztvevőket a szeszgyár
tás terén felmerült újabb vívmányokkal, az ellen
őrzi*  vizsgálatok végrehajtásával s a moslék érté
kesítésével. Ezen tanfolyamon részt vehet minden 
szeszgyártulajdonos és gazdatiszt, a ki legkésőbb 
1897 évi deczember hó 5 ig a kassai m. kir. gaz
dasági tanintézet igazgatóságánál személyesen jelent
kezik és 20 forint tandijat lefizet.

— Vasúti előmunkálati engedély. A 
kereskedelemügyi miniszter Szérviczky Ödön föld
birtokos bodrogszerdahelyi lakosnak, a m. kir. 
államvasutak Nyíregyháza állomásától Kótaj, Búj, 
és Paszabb községek érintésénél, Berczelig, esetleg 
a Tisza partjáig vezetendő szabványos nyomtávol
ságú helyi érdekű, gőzmozdonyu vasútvonalra az 
előmunkálati engedélyt egy évre megadta.

— Szőlőlevélből — bor. A találmány nem 
amerikai, hanem franczia tehát lehet némi való
színűség benne. Egy franeria gyógyszerész kifür
készte, hogy a gyümölcsök illata és ize a gyümölcsfa 
leveleiben készül és ezekből megy át a gyümöl
csökbe. Az alma, körte és szőlő ize és illata tehát 
teljesen meg vannak leveleiben is, csakhogy más 
összetételben, úgynevezett glykozid alakban. A 
gyógyszerész kísérletet tett a gyíhnölcslevelekkel 
összevagdalt egy nagy csomót és élesztőt meg vizet 
adva hozzá, oly italt nyert, melyben a gyümölcs 
minden tulajdonsága meg volt. A folyadékot aztán 
erjedni hagyta és szalmasárga színű, igen Ízletes 
és friss bort nyert belőle, melyből konyakot és pá
linkát is főzött. Ha ennek csak a fele igaz, úgy 
nem kell többé a rossz gyümölcs és szőlőterméstől 
tartanunk, mert a sok levél még szaporább ter
mést nyújt a gyümölcsnél. Csakhogy attól tartunk 
hogy az igy készült italt a jeles feltalálón kívül 
más halandó nem issza meg.

— Vasúti kirendeltségek. A m. kir. állam
vasutak miskolezi üzlet vezetősége a vasúti üzlet
szabályzat 68. §-a 3 pontjában gyökerező jogánál 
fogva, azon czélból, hogy a vasút igénybevételét a 
nem közvetlenül valamely vasúti állomás mellett, 
hanem távolabb fekvő községben lakó közönségnek 
megkönnyitse, ezen községekben a darabáruk fel
es kiadására kirendeltséget berendezni és az egyes 
érdekelt állomások, valamint a környékükben fekvő 
községek közt rendszeres fuvarozási szolgálatot 
szervezni óhajt. A kirendeltségek hivatva lesznek 
székhelyükön a darabárukat a házba és a házból 
elfuvarozni, felvenni és kiadni, nemkülönben azokat 
az útközben fekvő helységekben is átvenni s az 
állomásra fuvározni, a leadásra kerülő darabárukat 
pedig kiszolgálni, illetve kiszolgáltatni. Ily kiren 
deltségek felállítása Ungmegyében a következő 
helyekre hozatott javaslatba: 1 Nagy-Kapós (a ka
póéi járás községei); 2 Szobráncz (a szobránczi 
járás községei); 3 Szered nye (Dubróka, Nagy- 
Szlatina, Lehócz, Csertész, llorlyó, Kis-Szlatina, 
Antalócz, Orosz-Kom orócz, P.-Helmecz, Dengláz, 
Nagyláz, stb,.); 4. Nagy-Borozna (a bereznai járás 
a Perecsenyt környékező községek kivételével); 5 
Perecseny (O-Szemére, Túrja Remete, Zéricsó, Dub- 
rinics, Vorocsó, O Kemencze, Uj-Kemencze).

— ügynökségi és bizományi iroda. 
Mint lapunk hirdetési rovatában olvasható, IVeísz 
és Markovit*  ezég alatt Nagy Mihályban egy ügy
nökségi és bizományi iroda nyílt meg és minden 
a gazdaságba vágó czikkekbeni képviseleteket a 
legelső hazai gyáraktól fogadták el.
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pesten. Nagyrnbeeeült olvasóink szives tudomására 
juttatjuk, hogy a 3»*  év óta fennálló bel- és kül- 
földön általánosan ismert es. és kir. szab, finom 
pipereszappan , illatszer és vegyi termékek-gyár 
Grünirald Vilma, ur kilépése folytán a gyár ed
digi tulajdonosúi, az alapitó Kitin Jakab ur és 
ennek fia. Kitin Gyula ur egyedüli tulajdonába 
ment át, a kik a gyári válla'atot úját gyári helyi
ségükben Dob-uteza 13. ez. alatt Kitin ét fia ezég 
alatt tovább fogják vezetni. A millenniumi kiállí
táson az állami éremmel kitüntetve, a ház idősebb 
tagja Kitin Jakab ur, ugyanakkor a jury tagság
gal lett megtisztelve; mindez kellő biztosítékot 
nyújt, ezen általánosan elismert régi ezég verseny
képességéről. Ennélfogva tehát felhívjuk a figyelmet 
ezen az országban tekintélyére nézve, úgyszólván 
egyedül álló ezégre, mely gyártmányainak kitűnő 
minősége által a külföldi versenyt teljesen kiszorí
totta, tehát gyártmányait a legmelegebben ajánljuk.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen Ödön fiunk 

temetésén megjelenni szívesek voltak, hogy mér 
hetetlen fájdalmunkat ezáltal is enyhítsék, fogadják 
ezúton hálás köszönetünket.

Nagy Mihály, 1897. nov. hó 9-én.
liuzay Gusztáv és csaladja.

Szerkesztői posta.
K. tf, t H«lybeu. ) Egy kitt változtatni vak*  lesz rajta, 

monf azouban felette nagy elfoglaltságunk miatt azt nem esz
közölhetjük.

K. fí. (Homonna.) Beküldött közleménye nem üti 
meg a mértéket é*  igy nagyon terméi*zeteN.  hogy nem i*  kö
zölhetjük. Levelek írására nem vállalkozhatunk, mert má- 
dolgunk van, minél fogva bélyege*  borítékját átadtuk a ki
adóhivatalnak, hol bármikor átveheti.

„B. rá K. L,**  nzrrk. Bpeat. A kért lapokat a ki
adóhivatal részetekre megkiildötte. I >r. Kelemen Jakab varan- 
n<’>i ügyvéd a kérdezett. — Van-e már kilátás ?

J>r. W. Xs. Homonna. Valóban meglepődtünk azon 
értesítésével, hogy ez idő szerint Homonnán időzik. — Leg
helyesebbnek véltük a tanulságos és nagy tudásra valló czik- 
ket a tárvzarovatban elhelyezni. A tájékozás t-zéljából átküldött 
leveleket a kiadóhivatal megkiildötte. Szívélyes üdvözlet.

Abara. *.»•/»  és ezen kívül minden váltó után •*0  kr 
irásdij. Pár nap múlva a boríték okvetlen ott lesz.

Felelős szerkesztő: <;«/ l'Urnán,
Kiadó-tulajdonos: Latulcsman B.

HIRDETÉSEK.
1546 az.

tk. ixs>7 Árverési hirdetmény.
A nagvmihályi kir. járásbíróság mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a nagyiniliályi 
keresk. és hitelbank végrehaj tatónak Király András 
végrehajtást szenvedő elleni 305 frt — tőkeköve 
teles és járulékai iránti végrehajtási ügyében a sá
toralja újhelyi kir. törvényszék (a nagyiniliályi kir. 
járásbíróság > területén lévő Kis Ráska községben 
fekvő a kis ráskai 20 ik sz. tjkvben. A 1 1 —15
sor 19 87 109 156 196 252 270 356 391 431 
579 623 673 716 és 733 lír. szám alatt felvett in
gatlanokból B. 1 alatt Király András tulajdonául 
jegyzett ingatlanra az árverést 421 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1897 évi deczem- 
ber hó 7-ik napán dél e. 9 órakor Kis 
Ráska község házánál megtartandó nyilvános ár 
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el 
fog adatni.

Az árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10%-át vagyis 42 frt készpénz 
ben, vagy az 1881 60 t.-cz 42 § óban jelzett ár 
folyammal számított és az 18*1  évi November 1 én 
3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 
$ ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikul 
dött kezéhez letenni, avagy az 188| 60 t.-cz. 170 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő
legen elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kir. Járásbíróság, mint tkvi hatóságnál, Nagy- 
Mihályban 1897 augusztus hó 31 én.

Ferenwty, 
kir. albiró.

447. na.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó aa 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
§-a értulmélmn ezennel közhírré törni, hogy a naujlielyi kir 
törvényszék 7298/96 számú végzése által özv. Dr. Fleiiu liner 
Kamuiié javara II rtutrryrr József Liehman Teréz é*  tárna 
ellen 110 frt tőke, ennek 1895. évi okt. hó 22 napjától szá
mítandó 6*/ e kamatai én eddig öszszesen 32 frt 27 kr per- 
kultség követelés erűjéig elrendelt kielégítőid végrehajtás al
kalmával biróilag lefoglalt én 434 forintra becsült tehenek, 
lovak és vegye- házi bútorokból álló ingóságok nyilvános ár
vává*  utjaa eladatnak.

Mely arveeénnek a 6666/97 na. kiküldést rendelő végzése 

FEL8O-ZE M PLEN.
folytán a helysziuén, vágyni alperesek fa!ku»i lakásán leeudo 
eszközlésére Í897. éri bot. hó 19-ik napjának dél
után 2 órája határidőül kitüzetik é« ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel siratnak mag, hogy az érintett 
ingóságok ezeu árverésen. az 1881. évi LX. t.-cz. 107. f-a 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni 
fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
LX. t.-cz. 108. $-ban megállapított feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Nagy-Mihályon 1897-ik évi nov. hó 13. napján.
Gál VUmoa,

kir. bírósági végrehajtó.

427- 29

ix97. ..ám. Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a saujhelyi kir. törvézyszék 1897 évi 9287. 
9292 és 9441 számú végzése következtében Erei- 
stiidtl L. és társai, Róth Lajos, Preusz Henrik, 
Láng és Mainz javára Edelstein Henrik ellen 1600 
frt s jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján le és felülfoglalt vegyes házi bútorok és 
különféle férfi ruha-szövetekből álló ingóságok nyil
vános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a nagyiniliályi kir. járásbí
róságnak 6761 97 számú végzése folytán 1600 frt 
tőkekövetelés, ennek 1897 évi okt. hó 1 napjától 
járó 6% kamatai és eddig összesen 273 frt 92 
krban biróilag már megállapított költségek erejéig 
alperes lakásán és Gleich Mihály fiái leendő eszköz 
lésére 1897-ik év nov. hó Í5-ik napjának 
délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107 és 108 § a értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alól is elfognak adatni.

Kelt Nagy-Mihályon, 1897 évi nov .hó 7 én.
Gál Vilmos, 

kir. bir. végrehajtó.

277. vgh. sz.

1X97. Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajt’- az 1881. évi 60 t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kassai kir. 
törvényszéknek 1897. évi 1469 p. számú végzése folytán 
CnrHf/eri Dezső ügyvéd által képviselt lioglnry Antal ja
vára Stinnry Béla f. reviacsei lakos ellen 89 frt s jár. erejéig 
1897. évi t'ebr. hó 12-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
alkalmával lefoglalt és 82Ó frtra becsült 2 ló. 1 kocsi, ló
szerszám. széna és ruhaneműből álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a szobránczi kir. jbiróság 1897 évi 
3137 P. sz. végzése folytán 29 frt tőke 89 írtnak 1895 évi 
július hó 1 napjától 1897 évi augusztus 16-ig és 29 frt után 
1897 évi augusztus 16-tól járó 5*/ e kamatai s eddig összesen 
49 frt 03 krban biróilag megállapított költségek erejéig Felső- 
Reviscsén alperes lakáján leendő eszközlésére 1807. évi 
nov. hő 16 napjának délelőtti 9 őrája határidőül kitíiz.e- 
tik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg hogy fenti ingóságok az 1881. évi 60. t.-cz 107. és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Szobránczon. 1897. évi nov. hó 2. napján.

Ituyutn I.ajon, 
kir. bir. végrehajtó.

488. sz.
1X9-. véKr. Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
§ a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az egri kir. 
járásbíróság 1895 évi 10922 számu végzése következtében 
/>/•. KuhÍCZ egri ügyvéd által képviselt Kán irt
Lipót és fiai egri ezég felperes javára G/cty István ügyvéd 
homonnai lakos ellen 81 frt s jár erejéig 1895 évi deczem- 
ber hó 10-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 306 frtra becsült 2 darab ló, egy pár lószerszám, 
egy bricska, 3 db. sertés és egv lengyel szánkából álló in
góságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a homonnai kir. jbiróság 9012/1897 
sz. végzése folytán 81 frt tőkekövetelés, és eddig össze
sen 10 frt 45 krban biróilag már megállapított költségek 
erejéig llomonnán végrliejtést szenvedő lakásán leendő eszköz
lésére 1897. év november hő 23-ik napjának dél
utáni 3 őrája határidőül kitüzetik es ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107 és 108 §-a értelmében 
készpénzíizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is 
el fognak adatni.

Kelt llomonnán 1897. évi okt. Ii’» 27. napján.

Tomory Aliiul, 
kir. bir. végrehajtó.

4 14 szám.

ix97. véKr. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 18K1 évi LX. t.-cz. 

102 §-a élteimében ezennel közhírré teszi, hogy a nagyiniliályi 
kir. járásbíróság 1897 évi 6352 számu végzése következté
ben />/•. Kállai Józnrf ügyvéd által képviselt Strrdahflyi 
János javára Láng Konrád ellen 4 frt 70 kr s jár. erejéig 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt sajtok, 
ló. széna, szekérből álló ingóságuk nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek 4 frt 70 kr. tőkekövetelés és 
eddig összesen 15 frt 49 krban biróilag már megállapított 
költségek erejéig alperes flizesséri lakásán leendő eszközlésére 
1897. évi november hő 24-ik napjának d. u. 2 
őri^a határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy mz érintett ingóságok 
az. 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108 §-a értelmében kószpén/.- 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak 
adatni.

Kult N.-Mihályou. 1897. évi nov. hó 9 napján.

Gál Vilmos
kir. bírósági végrehajtó.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában,

Iroda megnyitás.
Van szerencsénk a nagyérdemű közön 

ség b. tudomására hozni, miszerint Nagy- 
Kihalyon főutezán (Stadler-féle ház) egy 

ügynökségi 
és

bizományi 
IRODÁT 

nyitottunk és a legelső hazai czégektől bí
runk képviseleteket, miért is kérjük szives 
pártfogásukat és bizalmukat.

Kitűnő tisztelettel

Weisz és Markovits.

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY TÁRSULAT BUDAPESTEN.

GÚZCSÉPLÖINK
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
inelv a gazdálkodáshoz szükséges Öl llél 

gazdasági gépeket gyártja. 13 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvi
lágosítással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezősködésre 
készséggel adunk kimerítő és felv gositó 

választ.
Felsómagyarorszag vezérképvise. je:

Nagy-Mihályon Barnai-szálloda 2. szám.

SBsasasgsasasasssa 
párnái

a „K o >“-hoz czimzett szállodája 
Sztáray gróf kastélya átellenében

3ST a. g- y- i Ix á. 137- o xx.
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXI11. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.
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