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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

■zerkesztöség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-ntoza 220 izém.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Berinentetlen levelek nem fogadtatnak el.

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

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
: Egész évre . . 4 frt.
' Fél évre . .2 frt.

Negyed évre .1 frt.
Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Reformmozgalmak.
A jelen század utolsó évtizedei szocziá- 

lis mozgalmainak nincs más czélja, mint az 
embert ős jogaiba visszahelyezni. Az embe
riség nemesen gondolkodó részének törekvése 
nyilván az, hogy a riit önzést válláról le
vesse s minden tagjában megifjodni és er
kölcsileg emelkedni. Az ember méltóságának 
és értékének tudatára jutott és igazságot kö
vetel. Az ember természetes állapota, hogy 
ösztönszeriien áll ellen minden természetel
lenes kényszernek. Ezen ellentiíllás képezi 
egyedüli fegyverét a gyengéknek, elnyomot
taknak és rabszolgáknak. Minél nagyobb 
erőszakot és nyomást gyakorolnak rájuk, 
annál nagyobb erővel állanak ellen a tá
madásnak és nyomásnak.

A reformmozgalmak csirája tehát, a 
melyeket nagy gondolkodók és tudósok 
szükségeseknek és időszerűnek látnak, az 
ember természetében vannak és fentartó 
erejük sok millió ember erős meggyőződé
sében rejlik, akik mindnyájan megvannak 
győződve arról, hogy ezt a mai társadalmat 
reformálni kell és reformálni lehet. S miután 
a reformmozgalom alapját az embernek ve
leszületett joga képezi, történelmi jelensége 
mint az emberi szellem evolucziója s mint 
az emberi szellem fejlődés történetének egy 
fázisa tekintendő. Mert e mozgalmaknak 
minden törekvése elérni az általános jólét 
korát s ama problémát megoldani, melynek

T A R C Z A.
A vörös malomban.

Hiába kérdeznék, liogv hol van a .vörös 
malom" ?

Nem tudja azt már mai napság senki!
Csak az öregek fejében dereng talán még 

zavartan egy-egy kósza emlék róla. De hogy a 
sűrű erdő közepén pihenő rozzant házikó .vörös" 
volt-e? „malom" volté? bizony nem merné rá 
fogni senki.

Az igaz, külseje sem árulná el, hogy valaha 
szebb, fényesebb sorsa volt hivatva, mint itt cvről- 
évre merengeni az idő mnlandósága telett. Csak ha 
már tudjuk történetét, akkor fedezzük fel, hogy a 
mellette elterülő nádasfertő egy folyam holt med
rébe összegyűlt esővíz, hogy a rajt keresztül ve
zető híd valaha zugó zsilipje lehetett, hogy a 
mélybe leérő, nagy durva kövekből épült ház 
talon hajdan vígan kerepelt számos kereke.

Bizony annak már semmi nyoma
Most legfeljebb a tányérvir.ágkóró közé ta

pasztott kéményen kelepei a gólya alkonyaikor, 
ha párját várja.

Olyan régen volt biz1 az — már mint a „vö
rös malom" fénykora,— hogy talán igaz sem volt!

De hogy HZ a töltés — jobbról balról az égig 
meredő jegenyefáktól szegélyezve — országút volt 
egykoron, melyen az egyik terhes kocsi alig győ
zött kitérni a másiknak — ugy e azt nem hi
szed ? . . . pedig ha értenéd a jegenyelevelek zi
zegő suttogását, ha lehallanád a magasból, megtud; 
nád — szegények unalmukban mindig a régi 
dicsőségről fecsegnek, — hogy régente több volt 
itt a kocsi, mint ők most levelek. Hét vármegyé
ből jártak ide őrleni, hét kőre járt a malom, éjjcl- 
nappal zakatolt a kerék, csörgött a kövön a ga- 
ratláncz, nem fogyott el annak a vize soha, mert 
hiszen akkor még erre folyt a Kapós.

Régen volt az! Sipítanak gúnyosan közbe az 

magasztos czélja az összes természeti erőket 
az emberiség javára és boldogságára egye
síteni.

S ép azért nem nyugodhatnak e moz
galom hívei mindaddig, mig magasztos 
czéljaikat el nem érték. Végtére a társada
lom nem állhat tisztán két osztályból, a 
melynek egyike gondtalanul élhet élvezetek 
között, a másika pedig a nyomor következ
tében pusztulni kénytelen. Ezen természet
ellenes állapotok nem lehetnek a jövő tár
sadalmában a gazdasági életnek jellemző 
tulajdonságai, kell, hogy az igazság és jogos
ság hívőkre találjanak és azután győzelmet 
arassanak.

De mint mindennek, úgy e mozgalom
nak. mely millió és millió nyomorult ember 
helyzetén javítani és segíteni akar, is vannak 
ellenségei, a kik nem akaiják elismerni az 
emberek ősjogát s minden eszközzel és mód
dal azon fáradoznak, hogy a társadalom 
ósdi épületét még fentartsák. Foltozgatják 
és javítgatják s görcsösen ragaszkodnak az 
épülethez, mely pedig ma-holnap úgyis ma
gától roskad össze.

S ez az idő nincs is már oly messze. 
Nem sokáig lesznek képesek az. épületet fol
tozgatni és javítgatni. Az idő, e nagy hata
lom, ezt is megsemmisíti s helyén egy uj, 
egy szebb, egy fényesebb épület fog emel
kedni, a mely egészséges kényelmes la
kást fog adni a beköltözőknek. Azért, kár a

apró cseprő szilfák s Isten tudja, meddig kétked
nének a jegenyék boszszantására, ha a Nestor, az 
öreg tölgy fölénnyel nem zúgna közibök !

Bizony nagyon régen volt!
Idejét is felejtette annak az egész környék, 

hogv a töltés a jegenye fák között országút volt, 
meg hogy ide vezetett ehhez a rozzant vityillóhoz, 
melynek fedelén már több a moh, no meg a lyuk 
is, mint a nád vagy zsúp. Es hogy ez a putri va
laha híres volt; nvg hogy ez a zöldes sárga pos- 
vány egykor szőke fürge liabveréssel folydogált, 
hogy ott, hol a vizitek lomha levele untató sárga 
virága terül el, hajdan gyors esónakok ringtak : 
hol most egy-egv nyomorult béka húzódik meg 
legyet, szúnyogot lesve, ott régente esukák rohan
tak prédájukra.

Bizony az régen volt!
Ha előbb takaros leányok, nya ka legények 

vig danája rezegteté a léget, most esak a rigó 
egyhangú füttye, a kakuk intő szava, a fülesba
goly buskomoly károgása váltja fel egymást. Es a 
nagy ritkán ide tévedő láb alatt nem csikorog 
többé a hajdan jól ápolt kavics, porond, befedte 
már az évtizedek óta az öszente hulló falevél, most 
már esak az recseg.

Reges régen volt az, mikor jókedvű élet pezs- 
gett itt, bólintanak busán a jegenye ezüstös levelei.

Talán igaz sem volt, fecsegi a szilek.

Hanem ha közelebb megyünk, elárulja a fal 
alig száradt hófehér mesze, az alul körülövezö kék 
sáv, az újon tapasztott patka, hogy itt sem aludt 
ki az örök mécs: az élet.

Elárulja a kéményből lassan az égnek húzódó 
kékes füst, hogy itt is élnek, itt is küzdenek, itt 
is szenvednek a lét nagy kérdéseinek megfejtésé
ben, boldogan vagy boldogtalanul, a szerint, a mint 
öntudattal teszik, vagy a nélkül.

Oly biztatólag, annyi reménycsillámmal egv- 
egy sugarában mosolyg e csendes hajlékra a nap, 
mintha minden perezben jobb jövőt igémé lakói
nak, mintha megakarná állítani az enyészet örök 

folyamot rohamában megakadályozni holmi 
kicsiny, gyönge gátacskákkal, a melyekkel 
nagyon is könnyen bánik el a rohanó ár.

A reformmozgalmak ellenségei nem lesz
nek képesek a mozgalmat haladásában meg
akadályozni, mert hiányzik bennük minden 
harcznak legfőbb és éltetőbb ereje s ez az 
eszméért való őszinte lelkesedés, a mely a 
reform mozgalmak hívőinek szivében él és 
ki nem hal, mig eszméik zászlaját győze
lemre nem viszik.

Legyenek bár a reformmozgalmak hí
vői tagjai ama pártnak, a mely a jövő tár
sadalmának alapját az individualismusban 
látja, mint a melyben az emberi teremtő erő, 
mint alapon nyugszik s az igazság és sza
badság országában nem lehet káros s nem 
gördít akadályokat a haladás útjába s nem 
zsákmányolja ki az egyest vagy a csopor
tokat, hanem ellenkezőleg, mint a szorgalmas 
munkára és folytonos teremtésre serkentő 
erő nyilatkozik; legyenek bár hívői ama 
pártnak, melynek zászlajára nincs az indi- 
viduálismus Írva: mindnyájan egy közös 
szép eszme szolgálatában állanak s ez az 
emberiség jólétének előmozdítása s a nyomor 
megszüntetése.

S ha ez eszme szolgálatában egységes 
erővel fognak munkálkodni, egységes erővel 
törekedni a magasztos czélt elérni, úgy mun
kálkodásuk és kitartásuk majd győzelemre 
fog vezetni. „Mert jobbat nem kívánhatnak az

munkáját, a lassú poriadás, mintha azt hinné, nem 
hiába lopódzik a hajlék lakóinak elfásult szemébe, 
felkölti őket szebb, boldogabb napokra.

Az ajtó melletti padkán, rozzant bundán, fia 
tál sápadt arczu legény ül. Oly jól esik neki a 
hosszas tél, a kínos betegágy után a tavaszi nap 
langvineleg sugarait egyenkint fogni fel, hiszen 
oly régen nélkülözte. Háta a ház falához támasztva; 
még nem tud szabadon ülni, gyenge gerincze sa
jog de ott ég szemében a bizalom, hogy a tavasz 
virágaival nyílik majd az ő élete virága is. Most 
már csak elfelejti a múlt nyár háboruzási fáradal 
mait és ha leveti magáról a kék zubbonyt a fényes 
éremmel, leveti az utolsó fájdalom emlékét is.

A faláb ugyan megmarad, de hiszen azt meg
szokta már annyi hónapon keresztül, sőt moso
lyogni is megtanult baján : igy csak fél czizmája 
lesz sáros. Meg legalább nem kell többet elmenni 
soha, eleget tett kötelességének, kiadták már azt 
neki Írásban, fehéren, feketét. Azután Kaposvárott 
az a hir jár, hogy a Kapóst is visszahozzák, mert 
az uj mederben sehogysem tér, sok kárt tesz, ak
kor majd kerepel a malom jobban, mint valaha.

Olyan jó volt ezt mind elgondolni szépen, 
csendesen. Az öreg Bodri is fel-fel fohászkodott 
lábainál, de ez talán nem álmodozott, csak az ö 
tavaszi hírnökei tisztelegnek nála: a legyek, azo
kat fogadta. Félrehajtott fejjel odasompolygott a 
nagy veres bráhmakakas is, de biz őt nem vették 
fel a tanácsba, hiába ólálkodott.

— Sándor te ! ne, itt a kis bunda, tedd a 
lábadra, mert megfázol. Tudod, hogy minden este 
kilel a hideg! — szólt ki a pitvarból az ezüsthaju 
anvjok.

Nem is várt tovább, beterítette maga, még 
a falábát is. — így ni.' Tudod, most olvad a hó 
fennt a hegyekben és onnan nagyon hidegen fuj 
a szél!

— Jól van no, édes! de csak mondja meg 
kend, hol marad Panni oly soká? . . .

— Hát hogy tudnám én azt fiam ? . . . Tu
dod, az ilyen fiatal fehérszemély könnyen elbá- 
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emberek létük fentartásáhozu, mondja Spi
noza ethikájában, „mintha mindnyájan úgy 
ősazhangzanak. hogy minden szellem és test 
egy szellemet és testet alkot, mindnyájan 
arra törekszenek, hogy mindenki, a meny
nyire csak lehet, boldogulhasson s mindenki 
azt tenné, a mi egyúttal másnak is hasznos 
és jó“.

Balog Géxa.

Vegyes hírek.
— A próbakövezés folytatása. A folyó 

év folyamán folytatódni fog városunkban a próba
kövezés, még pedig ezúttal aszfalttal, hogy alkalma 
legyen a város közönségének meggyőződni arról, 
hogy melyik kövezés jobb és czélszerübb : a már 
meglevő e vagy pedig az aszfalt. Ezúttal a „Csillag44 
szálloda innenső sarkától kezdve 177 méter hossz 
bán és 3l/t méter szélességben a város tulajdonát 
képező és a bódék mellett levő ház sarkáig fog az 
ut elláttatni aszfalttal. Ez a munkálat 3000 írtba 
kerül, mely összegnek felét az illető háztulajdono
sok fizetik. A kötelező nyilatkozat már részükről 
alá is van Írva.

— Beteg járásbiró. Múlt számunkban 
ilyen czim alatt — teljesen szavahihető egyéntől 
vett értesítés alapján — sajnálattal megírtuk, hogy 
Nádat Árpád gálszécsi kir. járásbiró oly súlyosan 
megbetegedett, hogy gyógykezeltetés czéljából a 
budapesti Lipótmezőre kelleti szállítani. — Mint 
közvetlen lapunk megjelenése után örömmel érte
sültünk, jelzett hírünk nem felel meg a valóság
nak, mert beteg ugyan Nádat járásbiró és gyógy
kezeltetése végett 6 hétre Karlsbadba megy, de 
egészen más természetű baja van. A legnagyobb 
készséggel vonjuk vissza jelzett közleményünket.

— Villanyvilágítás városunkban. Már 
csakugyan nem lehet megtagadni városunktól, hogy 
erős lépésekkel ne igyekezne igazi várossá fejlődni. 
Erre vall az is, hogy egy komoly ungvári vállal
kozó, Syira Henrik, azon fáradozik, hogy váro
sunkban meghonosítsa a villanyvilágítást. A mint 
a vállalkozó tervezi, egyelőre a föutczán levő na
gyobb kereskedések és vendéglők lennének villany
nyal világítva, később pedig kiterjesztené ezt — 
természetesen ha a várossal sikerülne egyezségre 
lépni — az utvzára is. A terv szerint egy dinamó 
gép lenne alkalmas helyen felállítva és ennek mű
ködése folytán történne a világítás még pedig bá 
mulatós olcsó árak mellett. Ugyanis egy láng 30 
gyertyafénynek felel meg és például egy olyan na 
gyobb kereskedésbon, mint a Friedman Simoné, 

mészkodik, a városba küldtem herbaiéiért, olt pe
dig mindig akad nézni való. Do majd mindjárt 
jön . . .

— De mondja csak édes, nem szólt kenteknek 
semmit ?

— Hát mit szólt volna?
— Tudja édes anyám nagyon félek, hogy az 

a szerény hány azóta megbánta magában, hogy 
tavai Szenl-György napkor ide adta a kendőjét. 
Mióta csak féllábam van, nem is volna csoda, ne
héz lehel egy sánta koldushoz menni, mikor az 
ember fiatal is, meg szép is!

Sándor arcza e szavak alatt lázasan kigyult 
s hangja a végén mindig halkabbá, mindig érthe
tetlenekbe lett. Az utolsó szavakat talán már csak 
szive mondta.

De az anya megértette. Úgy szerette, hisz 
ez volt már az egyetlen, a „vakaró*4. Egykor bár 
inán voltak, egyik szebb a másiknál s mind elvette 
az isten, a haza, messze földön porlad kettő, ez az 
utolsó is most vívja elkeseredett harczát az életért.

— Hogy gondolsz már olyat ? s szeméhez 
kapva legott kötényét, — lám, a szemembe sütött 
a nap, alig látok .' de majd megnézem, hol marad 
az a lány ? meg hogy az apjok elkészült e már az 
uj fogaskerékkel? mert ha Isten megsegít, észtén 
dőre ilyenkorra szükségünk lesz reá ! Hogyne 
szeretne, bánja is az a te falábadat ! És elsőm 
polygotl.

Nehéz vigasztalni, mikor az embernek ma
gának is vigaszra van szüksége.

Sándor csak elgondolkozott, de nem volt már 
oly szomorú, kapaszkodott a szalmaszálba is és 
fáradt kezével simogatta a Bodri bozontos fejét. 
Nagyon, nagyon gyengének érezte magát, de majd 
jobban lesz nemsokára, majd megerősödik az éb
redő természettel . . .

Mikor ez * gólyamiulár visazaRzáil,
Feleflétrem, gyöngyvirágom lösz ez a barna kis lány ! 

Énekelte egy életvidor üde hang a jegenye 
fák sorai között. Sándor pedig egy perezre kéjjel 

teljesen elegendő három láng; ezen három lángnak 
óránkénti világítása csak két és 4/10 ed krajezárba 
kerül, a mi valóban igen olcsó és sokkal fölülmúlja 
a petróleum világítást. A kisebb kereskedésekben 
elegendő két láng is, a mi még kevesebbe kerül. 
A vállalkozó tervének megvalósítása czéljából a 
napokban városunkba jön és érintkezésbe lép a 
főutezai kereskedőkkel és vendéglősökkel.

— Önmérgezés. Folyó hó 23-án délután 
Lasztomérban özv. Szemért Gyulánó leánya, Amália 
sztrichninnel megmérgezte magát és pár órai kín
lódás után roppant nagy fájdalmak között meghalt 
a fiatal szép leány. Temetése hétfőn délután ment 
végbe a környék intelligenciájának igen nagy rész
véte mellett. Hogy mi indította a leányt ezen bor 
zasztó tett elkövetésére, alaposan tudni nem lehet.

— A málezai szövetkezet. Csak erősen 
kell akarni és minden akadályt le lehet küzdeni. 
Példa erre a málezai szövetkezet is. Alig, hogy 
hozzáfogtak a megvalósításhoz, már is közel jár 
ahhoz, hogy működésié megkezdje ez az üdvös kis 
intézmény. A terv szerint minden üzletrész 25 
frtba jön, mely összeg 40 hónap alatt fizetendő be 
havi részletekben a szövetkezet pénztárába. Eddig 
körülbelül 200 üzletrész jegyeztetett és ha a nép 
a szövetkezet működése közben tapasztalni fogja 
közvetlenül azokat az előnyöket, a melyek a ta
gokra háramolnak, bizonyára tömegesen lépnek 
abba be. A kormány, illetve az országos központi 
szövetkezet, melynek a málezavidéki fiókja lesz, 
olcsó kamat mellett fog pénzt rendelkezésre bo- 
csájtani azon czélbol, hogy a tagok hiteligényei 
kielégíthetők legyenek. Igen helyesen cselekedné
nek az egyes körjegyzőségek, ha szintén foglalkoz
nának ezen eszmével és megindítanák a mozgal
mat a szövetkezetek alakítása érdekében.

— Az adókivetés. Szombaton, e hó 23-án 
vette kezdetét városunkban az adókivetés és igen 
gyorsan és méltányosan jár el a bizottság az adózó 
közönséggel szemben.

— Esküvők. Dr. Vetzpérényi József szirti)- 
nyáni körorvos f. évi május hó 3-án vezeti oltár 
hoz Homonnán Ggarmathy Juliska kisasszonyt. 
F. évi május hó 10-én esküszik örök hűséget Spitz 
Jakab miszlókai lakos Iiercz Fanny kisasszonynak, 
Ucrcz Adolf helybeli k* reskedő kedves leányának.

— Színtársulat. Mint értesülünk, a Je- 
szenfziy-féle színtársulat Keszthelyről a jövő hó 
közepe táján városunkba jön előadások tartása 
végett.

— Névmagyarosítás. Weiubergtr Zsig- 
mond falkusi fakereskedő nevét Vadász ra meg
magyarosította.

hunyta be szemeit, hiszen egészen a szivéből vol
tak merítve ezek a hangok. Csak már jönne az a 
gólyamadár! Megérkezett a hasadó hajnal, eljött a 
fakadó tavasz a szép Pannika. Ragyogtak szemei, 
mint a fekete gyémántok a holló kékesbe játszó 
hajfodrok árnyékai alatt s nyíló rózsa volt minkét 
arcza.

Vig kaczajjal kiáltá :
— ® vártak már, Sándor bácsi? ! De

Isten látja telkemet, nem jöhettem előbb : a kürti 
hidat elragadta a Kapós s a felső gázlóig kellett 
kerülnöm!

— Csakhogy már itt vagy Pannikám — fe
lelt örömtől reszkető hangon a szegény rokkant, — 
ülj ide mellém, annyi mondani valóm van !

A lány félredobta a kosarat és lekuporodott 
a beteghez, úgy vette sovány kezét lágy kezébe.

— Istenem ! tán rosszabul van Sándor bácsi ? !
— Nem, — nem — olyan jól érzem magam, 

látod olyan régen nem láttalak beneteket, nagyon 
örülök, csak csak az a bajom! ugye szeretsz?!
— hebegő tovább s fonnyadt kezei összes erejével 
vonta magához a reszketve környező leányt.

— Szeretlek Sándor, szeretlek holtodiglan, 
holtomiglan ! — suttogá dobogó szívvel, égő erek
kel a lány.

— De boldogok is leszünk !
— Majd akkor, ha a gólyamadár visszaszól-

— megtartjuk a menyegzőt, oda állok — hetykén 
a pap elé — jelentem alásan — vitéz kapitány 
ur — nem — dehogy — vitéz plébános ur, sze
retem !

A béna ifjú egész testét borzongás futotta 
végig. Feje élettelenül hanyatlott Pannika ölébe, 
szive nem dobbant többet.

János apó épen most telte az utolsó fejsze
csapást. Jöttek az anyjukkal, hogy gyönyörködje
nek gyermekeikben.

< )tt találták őket egymást átölelve.
Bodri felváltva nyalta, hol a halott, hol az 

élő kezét . . .

— A tanítók gyűlése. A már lapunkban 
jelzett felső zempléni tanítói kör megalakulása vá
rosunkban f. évi május hó 4 én lesz. Az erre vo
natkozó meghívó is ki van már boesájtva, mely a 
köve.kezűleg hangzik : „Meghívó. A „Zcmpléu- 
megyei tanító egyesület44 1897. évi deczember hó 
9 én S.-A.-Ujhelyben tartott közgyűlése határozata 
szerint két működési körre osztatott, u. in. alsó 
és felső körre. A mennyiben a felső kör szervezésé 
vei a közgyűlés engem bízott meg, van szerencsém 
T. Kartárs urat nemkülönben a tanügy iránt ér 
deklődő n. é. közönséget a folyó évi május 4-én 
Nagy-Mihály bán, az állami iskola helyiségében 
délelőtt tartandó alakuló gyűlésre tisztelettel meg
hívni. Tárgyak : 1. Az állami iskola egyes osztá
lyainak meglátogatása. 2. „Mit tehet a tanító a 
szoezializmus ineggátlására ?u Felolvasás, tartja: 
Vas József nagymihályi állami tanító. 3. A szám 
vizsgáló bizottság jelentése. 4. A választmány által 
kitűzött munkatételek felolvasása. 5. A tisztviselői 
kar megválasztása. 6. Indítványok. Közebéd. A 
kik a közebéden résztvenni akarnak, valamint a 
kik magukat elszállásoltatni óhajtják, sziveskedje 
nek előzetesen László E. Flóris nagymihályi 
állami tanitó urat értesíteni. S.-A.-Ujhely, 1898. 
április hó 20-án. Vágó Gyula, a zemplénin, tan. 
egy. 1. alelnöke. — Reméljük, hogy a derék tanító
testületünk iránt érzett rokonszenvét polgártársaink 
azáltal is kifogják mutatni, hogy a köaebéden mi
nőt nagyobb számban jelennek meg.

— Vasúti menetrend változás. Folyó 
évi május hó l étől kezdve vasutunknál a követ
kezőkép módosul a menetrend: Nagy Mihályról 
indul S-A.-Ujhdy felé reggel 5 óra 35 perczkor, 
délután 1 óra 52 perczkor és este 5 óra 06 percz- 
kor. Mezö-Laborcz felé indul délelőtt 9 óra 45 
perczkor, délután 3 óra 33 perczkor és este 10 óra 
12 perczkor.

— Halálos kimenetelű vadászat. Gróf 
Török József ungi főispán hasonnevű 24 éves fia 
a napokban vadászás közben véletlenül oly szeren
csétlenül lőtte meg az egyik lábszárát, hogy ampu
tálni kellett és ennek következtében e hó 27-én 
iszonyú kínok között meghalt.

— Újhelyi kedélyeskedések. Most ismét 
folytatódnak Ujhelyben a téli kedélyeskedésekhez 
hasonló dolgok. Akkor ugyanis utczai inzultálások, 
párbaj hírek, stb. töltötték meg a levegőt. Egy kis 
szünet után újból felvették az elejtett fonalat és 
megkettőztetett erővel dolgoznak a szenzácziók 
előidézésében. Ezúttal két ügyvéd Dr. T. D. és 
J. J. a Bock-féle vendéglőben kedélycskedtek, mi
nek az lett a vége, hogy az utóbbi provokálta 
előbbit, ki azonban azt felelte, hogy olyan ember
rel. a kit nyilvános helyen több Ízben elnadrágol
tak, nem verekszik meg. Az állítólag elnadrágolt 
ügyvéd most azon fáradozik, hogy becsületbiróság 
elé vihesse az ügyet, de hogy mennyiben fog ez 
neki sikerülni, nem tudható, mert — a mint tudó
sítónk írja — a régi elintézetlen dolgokat aligha 
sikerül rendbehozni.

— Állami iskola Füzessérben. A füzes 
seriek elhatározták, hogy az államnak egy iskola
épületéhez szükséges belsőséget, 5% os iskolai adót 
és az építkezéshez szükséges anyag díjmentes be
szállítását felajánlják, csakhogy tegye az iskolát 
államivá.

— Előléptetés. Podányi Pál és Kádár Mik
lós helybeli kir. járásbirósági hivatalnokok, f. évi 
január hótól kezdődőleg fizetési fokozatban 100- - 
100 frttal lettek előléptetve.

— lTJ körjegyzőségek. A sztropkói járás
ban legközelebb három uj körjegyzőség lesz fel
állítva és pedig: Minyócz, Kis-Brezsnicze és Ho- 
monna Olyka községekben. A pályázatok már a 
napokban ki lesznek Írva, a mikor is a választó 
sok napja is ki fog tűzetni.

— Leharapott fűi. Tolcsván, e hó 18-án 
a gör. kath. liusvét második napján az öntözködni 
járó legények a város közepén összeverekedtek, 
miközben egyik duhajkodó legény, — Vitovict 
Istvánnak tövig leharapta a fülét. A megcsonkított 
ember a leharapott fülét bevitte a birósághoz.

— Értesítés. A „Nagy Mihályi Önsegélyző- 
Egyesület, mint Szövetkezet közhírré teszi, hogy 
Bucsinszky Lajos bejelentette, miszorint gyerme 
keinek kk. ifj. Bucsinszky Lajos és Mihály tag 
sági könyvecskéi elvesztek; azok ezennel meg 
■emmisittettek.
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— Petróleum áldozata. Soltéin Péter, 
bodrogzsadányi lakos, a mint a korcsmában az 
asztalnál tilt, a telette függő égő lámpa roászakadt 
s a kiömlött égő petróleum felgyújtotta a ruháját, 
mire a kétségbeesett ember mint egy égó fáklya, 
segitségért kiabálva szaladt ki az udvarra. Mig a 
hozzá siető emberek az égő ruhát leszaggatták 
róla, annyira összeégett, hogy most a halállal ví
vódik. A szerencsétlenül járt ember még fiatal, 
23 éves, és egy éves házas.

— Gyilkott villám. Olasz. Liszkán, a Ham- 
mersberg-féle udvarban a midőn öt drb. tehén egy 
szalmával megrakott szekér körül őgyelgett, a vil
lám közéjük csapott, a szalmát felgyújtotta és egy 
drb. tehenet agyon sújtott.

— Gonilnoksáy alá helyezés. A s.-a.- 
újhelyi kir. törvényszék öz.v. fíoronkay I.ászlónó 
szül. Piterffy Emma pelejtei lakost, az 1887. évi 
XX. t. cz. 28. § ának b. és c. pontjai alapján jog- 
erejiileg gondnokság alá helyezte.

— A »zerenC8-hida»némett va»ut elő
munkálatainak megkezdésére a kereskedelmi mi
nisztérium az engedélyt gróf Zichy Andor, I)r. 
Nyuld.zi János és érdektársainak megadta.

— Kik a mezei műn kánok ? Az uj 
munkástörvény életbeléptetése* és az a rendelkezés, 
hogy a mezei munkások munkás igazolványt köte 
lesek szerezni, vitássá tette sok esetben a kérdést, 
vájjon kik tekinthetők hát mezei munkásoknak és 
ily igazolványok kiváltására kötelezetteknek ? — E 
kérdésben most a foldmivelésiigyi miniszter döntött, 
az összes törvény hatóságok hoz intézett körrendelet 
ben. E körrendelet szerint, mely a törvény végre 
hajtási intézkedéseinek kiegészítő részét képezi, 
mezei munkásoknak, tehát igazolvány váltására 
hatóságilag kötelezetteknek tekintendők mindazok, 
a kiknek a bérmunka szolgáltatásáért kapott bérük 
képezi főkeresetforrásukat. így a földmunkások, 
bánya vagy építkezési segédmunkások, ha mezei 
munkára elszegődnek, kötelesek munkásigazolványt 
szerezni. Ellenben nem szorítható ilyen igazolvány 
beszerzésére az olyan 1—2 holdas kisgazda vagy 
iparos, a ki a maga fbldecskéje megmunkálásán 
túl még részesnek is elmegy. Az ilyennel szemben 
is joga van ugyan a munkát adó gazdának köve 
telni, hogy igazolványt szerezzen, de hatóságilag 
erre az illető nem szorítható és igy, ha igazolvány 
nélkül munkában van is az ilyen, ezért sem ő, 
sem munkaadója nem büntethető

— Hogyan szűnik meg a szoeziál iz
mus 2 Bács Bodrog megye alispánja a megye éh* 
térő! szóló jelentésében a szocziálizmusra is rátért 
és bizony nagyon érdekesek azon módozatok, me 
lyekkel az alispán a szocziálizmust kiírhatni véli. 
Nem kell arra egyéb, — úgymond — csak a nagy
tőke jogtalan túlkapásait megzabolázni, a termelést 
ismét jövedelm *zővé tenni, az ipart és kereskedést 
szilárd alapra fektetve visszaadni eredeti hivatásá
nak. Véget kell vetni a tőzsdejáték és a szédelgő 
gründolásnak s ezáltal a papirérték folytonos sza 
porodásának. Legyen a tőzsde hivatásához híven 
piacz és nem játékbarlang, a mely a mások zse
bére játszik, legyen a közvetítés helyett reálkeres
kedés, az iparspekuláezió helyett reálipar. Védje 
a közgazdászat a termelést, nem pedig a spekulá- 
cziót s a nagytőke milliárdjai közforgalomba jön
nek ismét, reálértékek előállítására fognak fordít- 
tatni és a haszonban részesíteni fogják a munkás 
és termelő osztályokat is s igy biztosítaná a meg
élhetést és általános jólétet s ezáltal elhárítaná a 
fenyegető veszélyt. Németország már kivívta a 
győzelmet e téren, kövessük példáját, szövetkez
zünk e nagy czélra a közös ellenség ellen és még 
uj életre ébredhet az immár elveszettnek hitt tár 
sadalom, a melyet a jelen viszonyok a végkatasz
trófa, a szocziális forradalom felé sodornak. — 
Bizony ezek okos szavak, de hát lesz-e, a kik 
megvalósítják ?

— Második magyar királyi osztály
sorsjáték. Az előttünk fekvő sorsolási tervezet 
szerint a második osztálysorsjáték első osztályának 
húzása május hó 11. és 12 én lesz és tisztelt olva
sóinkat különösen figyelmeztetjük a Török /l. 
Társa budapesti ezég hirdetésére. Ezen általunk 
ismert ezéget azért ajánljuk, mert ez szigorúan 
pontos és vevőit legjobban szolgálja ki. Úgy lát 
szik, hogy Fortuna különös kegyével árasztotta el 
e ezéget, mert értesülésünk szerint az első sorsjá
ték alkalmával mintegy háromnegyed millió korona 
nyereséget fizetett ki vevőinek. A nyeremények 
száma, valamint a sorsjegyek árai az I. osztályhoz 
— és pedig egy egész 6 frt, egy fél 3 frt, egy 
negyed 1 frt 50 kr., egy nyolezad 7ő kr. — 
ugyanazok maradtak a második sorsjátéknál is. 
Aki tehát a szrencsének kezet akar nyújtani, for
duljon bizalommal Török A. és Tárta főelárusitók- 
hoz Budapesten.

— Jiitka alkalom van most mindennemű 
bútorok rendkívüli olcsó bevásárlására Nemet és 
Lengyel bútorraktárában (Budapest, IV. Egyetem
tér 5. Ugyanis e jóhirnévnek örvendő ezég ház
lebontás miatt butortermeit IV. Kecskeméti-uteza 
ti. szám alá helyezi át és óriási raktárát háló 
ebédlő- és szalonberendezésekből beszerzési áron 
alul árusítja. Ajánljuk t. olvasóinknak, hogy bu- 
torszükségleteiket e szolid asztalos és kárpitos bu- 
torraktárban fedezze.

— Kitüntetett mag kereskedés Szép ki
tüntetés érte a magyar kereskedővilág legkiválóbb 
tagjainak egyikét: J/auMner Ödön magkereskedöt, 
a ki rendkívüli iparkodásával és üzleti szolidságá
val világhírt szerzett a magyar magvaknak és a 
magyar kereskedelmet oly magaslatra emelte, hogy 
nemcsak kiállja a versenyt a külfölddel, hanem 
azt nem egy tekintetben felül is múlja. Mauthner 
Ödönt az orosz czár kitüntette a Szent Anna rend
III. oszt, rendjével, ama érdemeinek megjutalma- 
zásául, a melyeket Mauthner a pétervári kertészeti 
kiállításon szerzett. A pétervári kertészeti egyletben, 
mely az orosz előkelő társaság legkiválóbb alakjait 
és gazdászati kitűnőségeit sorozza tagjai közé, 
Mauthnernek személyesen is nagy a népszerűsége, 
annyival inkább becses tehát a kitüntetése, mely
ben az érdemes kereskedő most részesült.

— Pénz kormányozza a világot ? 
Könnyű és biztos módot nyújt az együttkormá 
nyozáshoz a m. kir. szab, osztálysorsjátékban való 
részvétel, melynek főelárusitói Fehér I^ijos és Tsa 
Budapest, Gizelláiéra, szerencsesorsjegyek hgpon 
tosabb szállításáról biztosítanak. A Fehér Lajos és 
Társa ezég a legjobb hírnévnek örved, ennélfogva 
ajánlatos, hogy a most kezdődő uj sorsjátékhoz a 
megrendelésekről ezen czégnél idejekorán gondos
kodjunk, miután a sorsjegykészlet a nagymérvű 
érdeklődés folytán apad. Egyebekben felhívjuk ol
vasóink figyelmét Fehér Lajos és 'Társa lapunkban 
foglalt mai hirdetésére.

A felkorbácsolt érdeklődés.
Felső Zemplén rutlién lakta vidékén a külön 

ben békés, csendes lakosságot hirtelen egészen ki 
zökkent, tte régi kerékvágásából az a hir, a mely 
a nagv oczeánon keresztül jőve, tudtára adta 
mindazoknak, a kiket iilet, hogy kiütött a spanyol
amerikai háborít. No hiszen van azóta sirás. jaj 
gatás különösen a fehér nép között, de hát nem is 
csoda, mert hiszen nincsen e vidéken család, kinek 
hozzátartozója ne voina kint az eldorádónak neve
zett, de tényleg sokakat tönkre tett ujvilágrészben.

A hirtelen és szokatlan riadalmat pedig az 
okozta legjobban, hogy a futótűzként terjedt hábo
rús hírekhez még az a hir is csatlakozott, hogy az 
amerikai államokban most már besoroznak minden 
ép kéz lábú embert katonának. Nosza tehát azóta 
van lótás-futás, a postahivatalokat, de különösen a 
sztropkói járás székhelyén lévőt valóságos ostrom 
alá fogják, minden posta érkezéskor valóságos 
bucsujáró helyé változik át a postahivatal előtti tér.

Akárcsak egv oly kikötő szigeten látnánk 
magunkat, a hol a postahajó hónapok múltával je
lentkezik, — oly lázas kíváncsisággal lesik-várják 
most itt a napi posta megérkezését, mert hát úgy 
gondolkoznak mindnyájan, hogy végre valahára 
csak kedvezni fog a szerencse csillaga és csak el 
jut hozzájuk is az a bizonyos megnyugtató levél, 
melynek várása feldúlta lelki nyugalmukat.

Még csak pár héttel ezelőtt, ki hitte volna 
azt, hogy a viskók lakóit, a kiknek egyébiránt a 
politikáról még annyi fogalmuk sincs, mint a haj
dani bakának a kávéról, hogy az a szenzácziós 
amerikai háboríts hir annyira képes legyen ben
nük az érdeklődést felkorbácsolni.

Érdekes látni azt a jelenetet, amikor a falu 
Írástudója egy-egy frissen érkezett levelet felolvas.

Ilyenkor a falu apraja, nagyja összegyűl és 
szájtátva, elfojtott lélegzettel hallgatják a tengeren 
túlról jött újságot. Majd pedig az öregebbek, akik 
annak idején a nagy talián országot beutazva, sok 
éven át ették a király kenyerét, elmagyarázzák az 
az ifjú nemzedéknek, hogy hát mi is az a háború.

Látva e jámbor emberek fokozott érdeklő
dését, önkéntelenül is az az eszme villant meg 
agyamban, hogy nem lehetne e ezen érdeklődést 
édes hazánk és annak lakói javára bennük állati 
dúsítani, sőt fokról-fokra emelve, értékesíteni, oly- 

formán, hogy vándor felolvasó köröket létesítenénk 
ezen, a világtól elzárt testvéreink számára.

Furcsának, elég furcsán hangzik ugyan a 
„vándorfelolvasó* cziin, de hát mint sok egyébhez, 
úgy eliez is csak hozzá szokna fülünk. A vándor
felolvasónak pedig az a magasztos hivatása volna, 
hogy a saját körletébe eső községekben időközön
ként alkalmas és a nép nyelvén irt üdvös dolgo
kat felolvasná és nekik azt érdekkeltően megma
gyarázná.

A vándorfelolvasásokkal hitem szerint köny- 
nyen le lehetne szoktatni népünket az őket vagyoni 
gyarapodásukban erősen gátoló korcsmái tivornyá- 
zásról is, miáltal a törvénykezési épületekben levő 
gonosztevők hajlékában a létszám a mostaninál jó
val alább szállana.

Felw-ZemplénL

CSARNOK.
Sikerült.

Elemér ur azt tartja magáról, hogy nálánál 
már nincs is nagyobb Don .Inán a világon.

Neki csak utaznia kell, és pikánsnát pikán- 
sabb kalandokba bocsátkozhatik, mert hát édes jó 
Istenem, melyik ifjú hölgy bírna neki ellentállni.

Elemér ur rendesen úgy szokta kalandjait 
elbeszélni, hogy noha neveket nem említ, de azért 
mégis mindenki könnyen kitalálhatja, hogy kiről 
van szó.

Elemér ur pedig mást sem akar.
Lujza bárónő csak mosolyogni szokott, midőn 

a fiatal ur kalandjait vele is közölték és végre 
megszállva egy gondolattól, feltette magában, hogy 
majd kigyógyitja ő azt az uracsot chronikus sze
relmi bajából.

*
Egy reggel Elemér ur épen indulóban volt 

hazulról, midőn a levélhordó egy illatos billedoux-t 
hozott számára.

Mohón kapott a levélke után és mielőtt an
nak tartalmáról meggyőződést szerzett volna ma
gának, figyelmesen forgatá meg az ujjai között.

A cziin női Írásra vallott, a papír igen finom 
volt. Semmi kétséget sem szenved, — gondolá 
magában —- hogy előkelő hölgytől származik.

Elemér pedig rajongott az előkelő hölgyekért. 
Végre felbontá a borítékot és a következőket 

olvasá:
„Uram!
Azon pillanattól fogva, hogy ismerem, egyé

nisége oly ellenállhatlan hatást gyakorol rám, hogy 
ignorálva az vtiquette szabályait, találkoznom kell 
önnel. Legyen tehát holnap este úgy nvolcz óra 
körül a férencziek temploma mellett*.

Ennyi volt arra a rózsaszínű illatos papirra 
hosszúkás betűkkel vetve. Sokat Ígért ugyan az a 
néhány sor, de igen különösnek tűnhetett tol, hogy 
a levélke minden aláírást nélkülözött.

Elemér ur az élveset reményében e csekély 
formahibától szívesen eltekintett, és senkinek sem 
szólva egy árva szót sem, a kitűzött időben a 
mondott hely felé tartott.

Csakúgy dobogott a szive az izgatottságtól, 
mert hisz ez volt életében első komoly légyottja.

Éppen három negyedet ütött nyolczra, midőn 
a ferencziek templomához ért. Hogy tehát a hát
ralevő negyedet agyonüsse fel és alá kezdett sé
tálni, miközben kutató szemeit jobbra balra hor 
dozá, hogy az illatos levélke tulajdonosnőjét felfe
dezhesse.

Egyszerre egv elegánsan öltözött idöses hölgy 
szólítja nevén.

— Uram — kezdé a hölgy — tudom, hogy 
milyen ügyben jár ön itt. De mivel a dolog na 
gyón kényes, a levélirónő czélszerübbnek tartotta 
önt a szögleten kocsijában várni meg.

A nem kis mértékben melepett Don Juan 
köszönetét rebegett erre és habozva tartott a mon
dott irányba, a hol egy igen fényes fogatra akadt.

Csak egy pillantást vetett a tíikörűvegen át 
a kocsiba, és az untig elég volt neki, hogy a vért 
fejébe kergesse.

A kocsi kékselyem párnáin egy csipkék kö
zött fátyolba burkolt csodaszép hölgyet vett észre, 
kinek szemei látszólag fénylettek feléje.

Elemér tehát már nem habozott, hanem biz
tos kézzel nyitá ki a kocsi ajtaját és a következő 
perezben már imádottja mellett ült, a kocsis pedig 
megsuhintá ostorát és a fogat gyors ügetésben ro
bogott át a város különböző utczáin.

Midőn Elemér ur a könnyen felfogható fel
indulástól magához tért, szép szavakban kezdé meg 
a társalgást.

A fiatal hölgy azonban, valószínűleg még 
ujoncz az ily dologban, félve lmzá meg magát a 
szögletben és zavarában lovagja kérdéseire nem 
mert felelni.

A kocsi ezalatt tovarobogott.
A fiatal hölgynek a viseleté csak hizelgett 

Don Jüanunknak, mert most tisztán látható, hogy 
egy ártatlan szűzzel, nem pedig egy raffinirozott 
asszonnyal van dolga. Türelemmel várta tehát, 
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mig az leküzdhető belső felindulását Látva azon 
bán, hogy hiába vár, kérve kérte öt. ajándékozná 
meg bizalmával és mondaná meg, hol és mikor 
volt oly szerencsés figyelmét magára vonhatni.

A hölgy egy cseppet sem ellenkezett, de még 
most sem szólt egy szót sem.

Elemér ur most az utolsó kísérletre szánta 
el magát: miután imádottja felé hajolt és annak 
szende arczába tekintett, újból elkezdő:

— Drága kisasszony, kérem, könyörgök, fe
leljen már egyszer ....

A hölgy csak mosolygott és — hallgatott.

Nehány perezre a kocsi ablaka hirtelen le- 
eresztetett és Elemér dühtől kikelt arczczal kiáltott:

— Kocsis ! megállj !
A kocsis megállt és Elemér ur a járdára 

ugrott.
— Hogy hívják önt? — kiállton mérgesen 

a kocsisra.
Ez azonban felelet helyett lovai közé csapott 

és a kocsi most már vágtatva vivő tovább a ta 
lényszerű hölgyet, a ki mint már talán kitalálták, 
egy mozgótagu viaszbaba volt.

E naptól fogva Elemér ur többé sohasem be
szélt kalandjairól.

Teljesen ki volt gyógyítva.
ü vei iné.

Szerkesztői posta.
Sz. D. (Homonna.) Elfogadjuk. Megkezdheti.
B. A. iBpeat.) A múlt szitura későn érkezett, e héten 

pedig lehetetlen volt helyet szorítanunk.
K. J. (Helyben.) Türelmet kérünk, mind felhasznál

juk, de nincs jelenleg időnk arra, hogy szedés alá rendez
hessük.

V. (Helyben.' líonory Sándor színtársulata ez idő 
szerint Jászberényben működik.

Derfynyö. Még nincs itt.
Több tudófiitónknak. Még a kellemes tavaszi le

vegő élvezése közben is lehet egy kis időt szakítani a heti 
tudósítások megírására.

Varannó. Az a bizonyos vezérczikk igen sokáig késik.
Nösíilendó. (Helyben.) Sajnáljuk, de házasságközve- 

titéesel nem foglalkozunk.
B. G. (Sárafalva. i Mindenkor a legnagyobb készséggel.
/■’. »7. (Abara. Véghetetlenül sajnáljuk, hogy a gyö

nyörűen megírt tudósítást nem közölhetjük. Nem pedig azért, 
mert a legilletékesebb helyről felkérettünk arra, hogy a meg
jelentnél egyebet semmi esetre sem közöljünk. Így hát semmi 
ok sem lehet a neheztelésre.

Felső-Zempléni. (Sxtropkó.) Csak legalább gyak
rabban volna ilyen potya idő. Üdvözlet !

Felelős szerkesztő: Gál Fii ni OS. 
Kiadó-tulajdonos: lAindesnian B.

HIRDETÉSEK.
126 szám

vgh. 1898.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a homonnai kir. 
járásbíróság 1898 évi 2394 p. számú végzése következtében 
7>r. Kiéin Kde Abauj-Szepsi ügyvéd által képviselt 
Smocier Gáspár felső-meczenséfi lakos felperes javára Fúgái 
l’ál homonnai lakos alperes ellen. 675 frt s jár. erejéig 1898 
évi április hó 2-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1006 írtra becsült rudvxsak. érczkoporsók, Csikó 
lovak és házbérből álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a homonnai kir. jbiróság 3142/1898 
számú végzése folytán 675 frt tőkekövetelés, ennek 1896. évi 
február hó 20-ik napjától járó 6*/< kamatai és eddig összesen 
36 frt biróilag már megállapított költségek erejéig Homonnán 
végrehajtást szenvedő lakásán leendő eszközlésére 1898. évi 
májas hó 5-ik napjának délután 4 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni.

Kelt Hoiuonnán. 1898. évi április hó 12. napján.

Tomory Antal, 
kir. bírósági végrehajtó.

310 sz.
tk. 1897

Árverési hirdetmény.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Gerher l’lrich málczai 
lakos végrehajtat ónak IFeínóer^r Simon falkusi 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 1.350 frt tőke
követelés és járulekai iránti végrehajtási ügyében a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszék a nagymihályi 
kir. járásbíróság területén lévő Falkus községben 
fekvő a falkusi 36. sz. tjkvben. A X 2. sor. 134. 
hr. sz. alatt foglalt, és pedig a végrehajtási törvény 
156. § a c. pontja értelmében 400 frt kikiáltási ár
ban Weinberger Simon végrehajtást szenvedő és 
neje Kiéin Fáni tulajdonául jegyzett összeg ingat
lanra — továbbá a falkusi 48-ik sz. telekjegyző
könyvben A. X sor 726. hr. sz. alatt foglalt 
ingatlanok B. 23. sor sz. alatt Weinberger Simon 
tulajdonául jegyzett jutalékra az árverést 779 frt. 

ezennel megállápitott kikiáltási árban elrendelte és 
hogv a fennebb megjelölt ingatlanok az 1897 évi 
májúi hó 18-ik napján d. e. 9 órakor 
Falkus község házánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállápitott kikiáltási áron alól is el
fog adatni.

Az árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10% át vagyis a falku<i 36. sz. 
tjkvi ingatlanra vonatkozólag 40 irtot és a falkusi 
48. sz. tjkvre vonatkozólag 77 frt 90 krt kész 
pénzben vagy az 1881. LX. t.-cz 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. nov. 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban 1898 február hó 26 án.

Bodnár, kir. albiró.

•ALHAMBRA. 
Finom levélpapír és boríték. 

■■ I doboz ára 85 kr. bhs
Kapható

Landesman B. papirüzletében
Nagy Mihályon.

-v------------------------------------------------------------------------------------------ -—————v-n

FENYKKEPESZET.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy

Nagy-Mihályon, selyem-uteza. egy 1

fényképészeti = " !_ IB_ I_________ I__
~ műtermet

IHiMflMBflBHBBBHHBBi^HBH^HHl^Bk
nyitottam, melyben fényképészeti felvételeket a legkisebb alakútól életnagyságuig 
a legjutányosabb árszámitás mellett eszközlöm.

Az általam eszközlendő felvételek a legizlésesebb és a legna
gyobb pontosságú kivitelben részesülnek.

Azon reményben, hogy a nagyérdemű közönség engem b. pártogásába 
részesitend. vagyok teljes tisztelettel

ROSENBESG HERMÁN.
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\ an szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni miszerint N.-Mihályon, egy 

mükovács- műhelyt 
nyitottam, melyben mindennemű e szakba vágó munkák a leggyorsabban készíttetnek.

I óbb évi működésem hazánk nagyobb városaiban szakmámban való teljes jártas
ságot eredményezett szamomra, s a n. é. közönség támogatása mellett azt legteljesebb 
mértékben érvényesíthetem is.

Raktáron tartok kész kocsikat, a legjobb anyagból készítve a legjutányosabb 
árakon.

A nagyérdemű közönség szives támogatásáért esd

BENDV JÁNOS, mükovács.

„Millenium“-kert
és

k u g 1 i z ó
rxxegrz2.3rités !

Van szerencsém a n. é. közönség szives 

tudomására hozni, hogy a föutzán levő ven

déglőm kerti helyiségében, egy

kuglizó-pályát
rendeztem be.

Midőn egyben azt is megjegyzem, hogy 

minden időben friss csapolásn kőbányai és 

nagymihályi sörrel, úgyszintén vinnai hami

sítatlan borokkal, meleg és hideg ételekkel 
legjutányosabban szolgálok, a n. é. közön

ség szives pártfogásába ajánlom magamat.

Kiváló tisztelettel

Rosenwasser Mór.
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1.000,000
Egy millió korona

nyerhető..
A 2-ik magy. kir. szab.
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A 2-ik magyar kir. szab, 
osztálysorsjáték 

50.000 nyereményének 
jegyzéke.

A játékterv 9 szerint a lég-
nagyobb nyeremény

1.000.000.
Egy millió* 0 r 0 n a'

| A nyeremények követkt zőleg
vannak b 'osztva

Nyeremények : Korona:

1 a 600000
1 „ 400000
1 , 200000
2 100000
1 .. ‘MMMMa
1 - 80000
1 , 70000
2 „ 60000
1 „ 40000
5 „ 30000
1 „ 25000
7 „ 20000
3 n 15000

31 „ 10000
67 „ 5000
3 n 3000

432 „ 2000
763 „ 1000

1238 „ 500
9« „ 300

47350 n 200. 170, 130,
100, 80, 40 korona.

50000 13.160,000 £
melyek 6 osztályban kisorsoltatnak.

LANDESMAN B. NAGY-MIHÁLY.
u. m. községi-, ügy

védi-, köz- és körjegy

zői hivatalos, továbbá 

takarékpénztári és 

egyéb intézeteknél 

szükségelt nyomtatvá

nyok, báli és lako

dalmi meghívók, táb

lázatok, gyászlapok, 

névjegyek, egyházi-, 

iskolai- és uradalmi 

nyomtatványok, fal

ragaszok, stb. stb. a 

legrövidebb idő alatt 

pontosan készíttetnek

a Morsoláai progrannn szerint egy millió 
koronát, tollát hatalma* ÖHttzegü kész
pénzt nyer a legnagyobb nyeremény a 
játékterv 9 §. szerint ; ennélfogva ezen 
osztálysorsjáték nagyon előnyös nyerési 
esélyeket nyújt; és pedig

100.000 50.000
eredeti sorsjegy pénznyereményt.

A sorsjegyek felének nyernie kell. Az 
összes 50.000 nyeremény a mellette álló 
jegyzékben fel vannak sorolva és a kor
mány ellenőrzése mellett hat egymásután 
következő rövid időközben kisorsoltatik, 
midőn is a nyert összeg a szerencsés 
nyerőnek kifizettetik.

Eredeti sorsjegyeket a következő ere
deti áron adunk el :
Eyész eredeti sorsjegy 6 frt kr.
Eél n . 3 „ - „
Xeyyetl „ „ 1 „ 50 „
Xyolczatl „ „ 0 „ 75 „

Az összegnek postautalványon való 
vétele után azonnal megküldjük a rendes 
eredeti sorsjegyet az első linzásbani ér
vénynyel. Kívánatra utánvéttel is küld
jük a sorsjegyeket.

Minden sorsjegykiildeményhez az ere
deti huzási programiuot is megküldjük és 
minden húzás után vevőink azonnal meg
kapják az eredeti huzási lajstromot.

Gyakran ezreseket kockáztatnak me
rész vállalatokoa. a midőn a kilátásba 
helyezett nyeremény nagyon kérdéses. 
Ennélfogva koczkáztassui k egy sorsjegy 
vételével aránylag oly csekély összeget, 
a mely által hirtelen nagy tőkét nyer
hetünk.

Sorsjegy készletünk n;.gy< n csekély és 
gyorsan elfogyhat, tehát ajánljuk, hogy 
a rendelménynyel ne késsünk és kérjük 
azokat, lehetőleg azonnal, azonban min
denesetre

f. év május ll-ig (Inzás napja) 
hozzánk beküldeni. 5

Fehér Lajos és Társa 
a m. k. szab. osztálysorsjáték föelárusitói 

BUDAPEST, 
Gizella-tér 5. szám.

A nagy érdem ii közönség szives figyelmébe ajánlom 
már 12 év óta fennálló. I nagy angol gyorssajtóval. 9 segéd
géppel és a legmodernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Fó'sulyt fektetem arra, hogy a nálam megrendelt nyom
tatvány, legyen az bár a legegyszerűbb czélra szolgáló is, 
tiszta, hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban kerüljön 
ki a sajtó alól.

Közvetlen özszeköttetéseim a legnagyobb papírgyárak
kal lehetővé teszik, hogy nyomtatványaimhoz a legjobb 
minőségű papirost adjak s azokat a legjutányosabban szá
mítsak.

Kérem a n. é. közönséget, hogy nagybecsű bizalmuk
kal és rendeléseikkel vállalatomat, úgy mint eddig, ezután 
is megtisztelni szíveskedjenek. Egy hozzám intézett levele
ző-lapban, kifejezett kívánságra bárhova szívesen küldöm el 
intézetem képviselőjét, ki a szükséges felvilágosítással és 
költségvetéssel is szolgál. Kiváló tisztelettel

LANDESMAN B.

A magyar w kir. szab,

osztálysorsjáték
SORSJEGYEI

kaphatók

Glück Mór
elárusítónál

Nagy-Mihály.
I- osztály árai:

egész fél negyed nyolezad
Korona 12.— 6.— 3.— 1.50
Húzás 1898. május hó 11. és 12-én.

[
! Újdonság! —! Újdonság!

Saját arczkép ==
[ 
[ 
l

mint levelbélyeg
minden visit-v. cabinet-fénykép után.

||| 25 darab ára I frt 25 kr.
Megrendelhető Landesman B. könyv- és 

papirkereskedésében Nagy-Mihálvon. "W6 
□cznzzuzmi—iizzicss

garaai Andor 

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

2ST agy-Mihályon.
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor
n n " "

rí n n «

Feszt-féle Vinnai gyöngy 
Hegyaljai szamorodni 
889-1 ki , , gyógybor

1 liter

1.00.
1.50.
2.00

Az orvos urak b. figyelmébe!
Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 3.00

„ . ■ . 4.00
legf. ... . 5.00
Ménesi veres asszú , 1.50
Szyrmiai régi szilvórium » 1.50
A borok Arai nagyobb mennyiség vételénél egyez-

ségileg olcsóbbak.

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

és friss kassai virstli kapható.
Ebéd, vacsora, hideg és meleg éte
lek a nap minden szakában étlap Sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Tágas istállók étt kocaíMinek, — 39

A helybeli és vidéki közönség szives tudo
mására hozom, hogy nálam evőeszközök, ti- 
nyárok, tálak, poharak stb., melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz szükségesek, mérsékelt dijja- 
zásért kölcsön adatnak.

Szombattól kezdve szállodámban 
Dreher-féle kőbányai

Korona-sör
csapoltatik.
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Női kalapok!
Olcsóbb mint bárhol!

Van szerencséin a n. é. hölgyközönség 
becses pártfogását kérve értesíteni, begy t. 
év május hó 3-át<51

csak rö-vid. id.ere
nagy választékú legdivatosabb bécsi és honi

hölgy kalapok
fiók üzletemet Nagy-Mihályon megnyitom.

Kalapd i szi tések et
jutányosán elvállalok.

Kiváló tisztelettel
Horváth Mariska

ezégvezetője

Szandovics Fáni.

Zongorák és pianinok |

a világ első gyárából, valamint saját 
menyek. melyek zeneművészek

készít
_  j—. -------— .. által a
í hangszerek gyöngyeinek neveztettek el, ez 
Y időben legszolidabban és legolcsóbban vásá- 
I rolhatók
( KERESZTÉLYSÁNDOR 
I zongorukézzitö mzsterníl

1 BUDAPEST, V. kér., Váczi-körut 21. (Ipar ndv.
Hrgi zongorák bzczeréltetiizk.

Legjobb bevásárlási forrás készpénzfize
tés mellett, valamim hitelképes egyéneknek 

I részletfizetésre is.
A Bővebb felvilágosítás ingyen és bérmontve.

I 
I 
I
I
I

Tisztelettel hozom a n. é. közönség b. 
tudomására, hogy

Ungvár és Nagy-Mihály között

Társaskocsi 
közlekedést 

létesítettem.
Indul fél 6 órakor reggel Unvárról.

l’ngvárról N.-Mihályig „ 1 írt 20 „
Podgyász ára súly és nagyság szerint.

Szobránczra érkezik délelőtt 8 órakor.
Nagy-Miluílvra „ r 10 T»

N.-Mihályról indul 2 órakor d. u.
Szobránczra érkezik délután 4 órakor,
l’ngvárra « .. «

XX X X -A- XX :
8z< >br:inezig podgyász. nélkül 80 kr.

Tiszt, lettel
Orosz Xjajos, 

4 bérkocsi tulajdonos.

Kolozsváry Ödön
S©* -------kocsi építő vállalkozó ---------------

NAGY-MIHÁLY, főuteza. a városháza mellett. (Saját ház)
Az országos i p a r e g v e s ii 1 e t által 18!lő ben 

bronz diszén minél kitüntetve.
Ezredéves országos kiállítás Elismerő

oklevél j ó m unkáér t.

Van szerencséin a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlani

kocsi építő vállalatomat
mely a mai kor igényéinek megfelelően van berendezve és a kocsigyártás tekintetében hazánk 
minden nagyobb városával versenyez.

Gazdagon felszerelt raktár különféle kocsikban és bricskákban, melyek 
jótállás mellett, esetleg részletfizetésre is jutányosán eladatnak.

\ kocsiknak famunka javítását, vasalását, fényezését és kárpitozását 
jutányos árszámitás mellett szintén elvállalom.

---------- Javítások a legrövidebb idő alatt eszközöltetnek. —
\ idéki megrendelések pontosan teljesittettnek.

Tisztelettel
KOLOZSVÁRT ÖDÖU, 

  kocsigyártó.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.


