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SZERKESZTŐSÉG:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő: 

Török-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

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

ELŐFIZETEM DÍJ:
Egész évre . . .4 frt.
Fél évre . .2 frt.
Negyed évre 1 frt. I

Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők -
Landesman B. könyvnyomdája.

Aspiráczió s a gyakorlati élet.
A léleknek is vannak virágai: a vá

gyak. A vágyak képezik az emberi tevé
kenység, működés és fájdalom kiinduló pont
ját. Ok képezik az emberek óriási vállalatai
nak s küzdelmeinek iránvpontját és végczél- 
ját. Boldog az, a ki tudja, mennyire szabad 
a vágyak sugallatai után indulni. Vannak 
az egyesek, a nemzetek és nemzetiségekben 
elfojtott vágyak, melyek katlanát, időközben 
felgyújtják. Ha egy nemzetnek aspirácziója 
nincs, — jövendője sincs. Más azonban 
aspirácziókkal birni és más azokat a gyakor
lati megvalósítására megérlelni. Egy nemzeti 
aspiráczió megvalósitása a maga idején nem
zeti diadal, elsietve rontást hozó gyász.

Előttünk iiu egy eddig soha nem látott 
közgazdasági harez indult. Csak társadalmi 
vonatkozásaiban akarunk ehhez hozzászólni. 
Kétségkívül a harezba, a mely folyik, a 
szivek lapang-ó vágya is vezeti hangulatun
kat: egy szomszédos állam gyarmata voltunk, 
miután nemzeti erőnket a török háborúk 
felemésztették és az idegen uralom nemzeti 
szellemünk asszimilálását az állami munkás
ság minden terén századok óta végezte.

Csak nemzeti kitartásával győzte meg 
az emberiséget a magyar, hogy harezban 
legyöngülve, fejletlen kultúrával, intézmé
nyei ódon jellege mellett is ellenállott az 
asszimihilás eme folyamatának.

Mióta nagy Széeliényink kimutatta, 
hogy a nemzeti erő a vagyoni függetlenség, 
azóta nem annyira aspirácziók ingerük az 
embert, a nemzetet az előrehaladásra, hanem
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Mint a megriadt őzike, ugv rezzent össze ő 
is. Kicsiny ujjaival álmatag szemeit dörzsölgette, 
mintha elakarta vón’ űzni azt az ő bolondos álmát; 
s jól tudta bár, hogy már ébren van és nem ál 
módik többé, mégis mégis álomnak tetszett ez a 
jelenet neki.

Álomnak tetszett előtte még akkor is, amikor 
odalépett hozzá az ifjú és felajánlotta kíséretét, 
szolgálatát. Olyan édes, olyan lágyan bchizelgő 
volt a hangja is; olyan beszédesek, tüzel lövelők 
voltak a szemei. Ugv hitte, mintha egy régi ös- 
merősével állott vón’ szemközt. — mintha bizal
mas barátja szólította volna ineg. Es mint meghitt 
(ismerőssel, úgy bárt vele akkor is, azon az ös- 
me.rt rövid utón, mialatt haza haladtak. Reálámasz- 
kodott törékeny, gyönge ernyőjére, amely az im 
bolygó test könnyű súlya alatt belesüppedt a ta 
lajba, azután újból kihúzta az ernyőt s megint 
csak rá támaszkodott. És meg-megállóit minden 
ötödik lépésnél, elnézte a leszálló napet, belebá
mult a természet végtelenségébe és maga s» m tu
dott volna számot adni róla, hogy ugyan mire is 
gondol . . .

Azután megint végigsimitotta szép, magas 
homlokát és mintha önmagához szólott volna: — 
Siessünk.

Meggyorsították a lépest két, de nehánv perez 
múlva ép oly lassan, talán még lassabban haladtak 
egymás oldalán. A leány fürkésző szemekkel vizs
gálta a zsombékos utat, az egyenlőtlen talajai, 

a gyakorlati iránya törekvés, hogy vagyo
nossá tegyük tagjaiban a nemzetet. Ila ez 
az ország gazdag lesz, lesz benne fejlett ipar, 
kereskedelem. Es akkor nem lesz ez az 
ország tisztán őstermelíí ország, egy iparilag 
és kultúrában fejlett ország gyarmata.

Aspirácziók nélkül élni egyenlő egy 
nemzet stagnáeziójával, de aspirácziók nél
kül élni nem is lehet. Csakhogy a magvart 
mindég a gravaminális közéleti tevékeny
ség jellemezte, a miért nagvpipáju, kevés 
dohánvu nemzetnek csúfolnak, ezzel a la
banc/ énekből maradt találó epithetonnal.

Mi szörnyen szereljük a gravameneket, 
s a sérelmi kérdésben elvész a lényeg. 
Hiszen még községi életünkben is érdeke
sebbek. keresettebbek a személv jellegi kér
dések, főleg ha abból gravament lehet ko
vácsolni.

Aspirácziók a vásári használatban szí
nüket és becsüket vesztik, irányzatos sze
mélyi kérdések használtak s megtévesztik 
a közvéleményt.

Azért tnidőn napjainkban megindult 
egy közgazdasági harez, nekünk — kikre a 
kérdés politikai része nem tartozik — nem 
lehet egyéb föladatunk, mint az esetleg ga
zosba tévedni akarói felfogást vissza édes
getni a gyakorlati irányhoz. A vágy ser
kent tevékenységre, de a vágy még nem 
siker. Egy nemzet gazdasági függetlensége 
még' ajándékképpen sem ér semmit, ha e 
gazdasági különválás szervei hiányzanak. 
„A munka egyik legszebb rendeltetése az 
embernek11 — mondja Deák Ferencz. A mi

mintha a számtalan apró kavicsot akarta volna 
megszámlálni. A fiú pedig szakított egyet azokból 
a hagyományos margótokból, a melyek itt a me
zőn mindenfelé kínálkoztak és szakitgatta egymás
után a kicsiny krelkéket. A sok virág sok fehér 
levélkéje jelezte az utat, amelyen végighaladt ez 
a két fiatal lélek, telve idealizmussal, eltelve sze
relemmel, beteges, gyönge szerelemmel.

Es nem szólották egy szót sem, nem váltot
tak egyetlen mondatot, mégis mintha megértették 
volna egymást. Pedig a szemeikkel sem találkoz
hattak csak futó'perezre. Hiszen a leány lesütve 
tartotta szemeit, 1* horgasztva fejét, — a fin pedig 
olt az alkony táján, ahonnan a napnak az az ér
dekesen piros fénye verődött vissza, — ott jár- 
tatta a szemeit.

Mindketten gondolataikban messze kalandoz 
tak és csupán lelki szemeikkel látták egymást, 
csak sziveik dobbanása árulta el, h«»gv közel van
nak, nagyon közel egymáshoz. Még a neveiket 
sem tudták, megszólítani sem tudták volna egy
mást, de már szerették egymást.

Egy pillanat, mialatt sz* ineik akaratlanul 
találkoztak, megösiner ék egymásban az ideált és 
amikor azután hevesebben lüktetett mindkettőjük 
mindeiiik ere; amikor heves dobbanását érezték 
sziveiknek, ugyanakkor az első szerelem halvány 
sejtelme volt az, mely megszólalt bennük egyszerre, 
mondván, hogy : — ő az.

Az első szerelem magasztos fogalma, az első 
szerelem felemelő tudata volt az, a mely boldugitni 
volt kép* s ezt az ifjú szerelmespárt.

Az az egynéhány könyv, — igénytelen tér 
lilékéi a regény iroda ómnak — amit a serdülő 
leány’ id.iig olvasott, q» ilyennek festette a hősnő 
első találkozását a hőssel. Es erre a gondolaton 
kezdette ezután beleélni magát ama picziny könyv 
rokonszenves hősnőjének e szer-pébe, a ki szerel
mes volt, oly nagyot szerelmes, hogy . . .

. . . Azután észt be jutott, hogy az a rokon

nemzetünknek sokat kell dolgoznia és a 
munkakörben megérnek vágyai. A gyakor
lati iránynak kell nagyobbnak lennie és 
középosztályunknak nem szabad oly Anyá
sán rátekinteni az ipari pályára. A kézniives 
napi tevékenységét erősebb tisztelet illeti 
meg.

Küzdelem s nélkülözés nélkül nem 
képzelhető emberi élet, mert az igazi sze
rencsét mindenki az által állapítja meg, hogy 
érzelmeit a sorstól függetlenné teszi. Ez a 
felfogás vezessen és meg ne tévesszen sem 
a liarezi riadó, sem a nemzeti lemondásra 
hangoló elkeseredés.

Magyarország fejlődése a legbiztatóbban 
halad. A honpolgárok Jeladata megismerni, 
lmgy egy nemzetet nagygyá a gyakorlati 
munkásság minden téren való elfoglalása és 
kultur intézményei teljes kiépítése tehetnek. 
Es erre minden hazafinak törekednie kell 
egyéni munkásságával és közéleti súlyával.

Jobb erkölcsöket.
Véghez közelgő századunk a megoldandó 

problémák egész rajával foglalkoztat. A társadalom 
betegségei, melynek kórtünetei vei lépten nvomon 
találkozhatunk ; félszeg kinövései az előrehaladott
ságnak, melyek mintegy jelzik napjainkat; meg
annyi vitás kérdése a mindennapi életnek orvos
lásra vár. Hogy milyen legyen a gyógymód, 
milyen az orvosság, e kérdés fejtegetése sok papirt, 
temérdek nyomdafestéket emésztett el.

Érdemekben megőszült polgári honunknak, 
minden bajnak, minden hibának eredetét, okozóját 
— a romlott erkölcsökben találják. De minek is 
niennénk tovább, mikor ott van előttünk a szám
talan bizonyíték, csak rá kell mondanunk, hogy 
ez a baj — semmi egyéb.

Siratják a letűnt múltat, a melylyel együtt 

szenves, érdekes leány, — aki az imént is foglal
koztatta, — csalódott szerelmében. És erre a gon
dolatra, igyekezett kiűzni csacska, képzelgő agyából 
azt a beképzelgésnek tetsző tudatot, hogy az ő 
szerelme is ilyen s ha a találkozás is egybevág a 
legapróbb részletben is amazzal, úgy hát a végnek 
is olyannak kell lennie . . . Nem, ő nem akarta 
ezt. Szeretni akart és viszonzáskép szerettetni is. 
Szerettetni oly hévvel, oly erővel, amilyennek ő 
tudott és akart szeretni. Egy rövid élet örök sze
relmében elsenyvedni, semmivé lenni, — de sze
retni még akkor is, amikor útban vagyunk el in
nen. Még a végső perezet is, úgy hitte, egy csók, 
egy szerelmes csók megtudná édesíteni . . .

Nem vette észre, hogy a kapuhoz értek ; nem 
vette észre azt sem, hogy az ifjú kalapját lengetve, 
halk hangon, a szerelmes ifjú hangján búcsúzva 
el, — eltávozott. Olt a kapuelőtti kicsi, virágos 
téren állott ernyőjére támaszkodva és belebámult 
az est szürkeségébe. Elmosódott előle a táj, nem 
látta a sok ösmerös házat, ösmerös járó kelőt, 
semmit és senkit sem látta, csak egyedül azt, a 
ki néhány röpke perez alatt mindenévé lett.

Mikor azután nevén szólították, még azt sem 
hallotta meg. A cselédleány karját fogta meg s 
úgy szólította be a házba. Kuszáit gondolataitól 
alig tudott, alig bírt megszabadulni csak egy perezre 
is. Szótlanul ült az asztal mellett, étvágytalan evett 
és ezélt;alánul nézett a tányérjába a vacsora egész 
ideje alatt. Csak ha kérdezték, riadt meg s olyan
kor zavartan, elpirulva válaszolt a hozzá intézett 
kérdésekre.

Olyan hoszunak tetszeti előtte ma a vacsora 
ideje is, pedig már alig várta a végét. Beosont 
szobájába s mint a beteg, úgy rántotta le magáról 
a ruhát és sietett az álom karjaiba . . .

< Itt a fehér nyoszolyában, ártatlanul szűzies, 
tiszta fehér fekvőhelyen, csak ott érezte jól magát. 
Még alig helyezkedett el, még alig barátkozott 
meg az ágyazat sima, de hideg áthuzatával és 
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halt ki az erkölcs, az istenfélelem a föld színéről 
Tovább mennek és arra jutnak ki, hogy ha nin
csenek erkölcseink — lehetetlen az is, hogy találni 
lehessen jellemre, tisztességre, becsületre.

Onnan van aztán az, hogy a jámborhivö, ki 
hü követője eme tanoknak — nem hisz semmi 
földi jóban s tuczat embereknek látja polgártársait, 
a kik felé, ha kezét nyújtja is, meg van győződve 
róla, hogy ehhez, a tenyérhez több kevesebb piszok 
tapadt.

Innen ered az e kort jellemző bizalmatlanság, 
a melynek következményeként a ritka tiszta 
ember is csak olyannak tetszik, mint a többi 
számtalan ezerek.

És ha találni is egy egy apostolra, a ki tiszta, 
hályogtalan szemekkel lát,*egészséges gondolkozás
sal Ítélkezik : ez is csak el ei töpreng a soha 
vissza nem térő jó időkön, a mikor ember mm 
ismerte a lakatot, de a bilincset sem.

A mikor a becsületes munka tisztességes 
megélhetést biztosított s alkalmat nyújtott min
denre, a mi nemes. Foglalja a felvett kérdést s 
rámutat arra, a miben szülőanyját látja eme sok 
szór hangoztatott rossz erkölcsöknek, hogy hát 
bizony akkor, abban a régi múltban még nem 
volt szégyen a munka.

Felveti a kérdést: szégyen e ma ? Es ott van 
előtte a válasz, hogy igenis az. Önmaga sem 
hiszi, hátha mégsem úgy van? Hiszen dolgoznak 
ma is, talán többet is mint azelőtt. Arról, hogy 
jobban, szebben és többet, árról egyhamar meg
feledkezik csak arra szorítkozik, hogy golgoz- 
nak-e ?

Helybenhagyja s érvel emellett azzal, hogy 
a munkanélküliek hada amúgy is óriási, elegen 
vannak, sót túlsokan is, s dologra csak az vállal 
kozik manap, a kiben van még egy cseppnyi az 
ősi erőből; a kinek ereiben még a régi erős vér 
pezseg; — s csak enek folyománya lehet e mun-

Szőrszálhasogatásai közepeit eljut odáig, hogy 
okozza a szellem felvilágosultságát, az eszméket 
szülendő lángeszeaet. Hiszen ezek teszik feles
legessé a munkát, az erőt. Ott látják a jövő, 
hajnalhasadó század képében a bekövetkezendő 
szomorú véget, a mikor minden emberi erő kárba 
vész, hiszen a temérdek gép milliárd kereke 
pótolja azt.

S minthogy érvelése messzebbre alig terjed | 
hetnék ki, hát kész abba hagyni a jövőbe látást, 
de im ott van előtte a halasabb tárgy, a melyről 
többet s tartalmasabban lehet beszélni, mint 
emerről.

A munka kerülök kérdése ez. E csoportnév 
alá gyűjti mindazokat, a kik nem foglalkoznak a 
komolynak jelzett igaz munkával, hanem divatos 
kabátban járnak kelnek, s korántsem kérges 
tenyereikben jóval több fordul meg azokból az 
igénytelen kinézésű, ropogás papírlapokból, a me
lyek mintegy uralják a földet és embert mindenha 
egyaránt. Mit nekik a fizikaimunka?

Felveszik tehát a századvégi fegyvert, a 
melyet csupán eme fekete folyadékkal kell töltö
getni 8 a melynek sem füstje, sem erős fülsiketítő 
durranása nincs — és harczolnak, küzdenek 
eszméikért.

Czéljuk egy : diadalra juttatni e világboldo- 
gitó eszméket. A jövő képében látnak egy jobb 

máris imára kulcsolta össze kis kacsóit. Azonban 
alig hogy lemorzsolták ajkai a rövid és minden 
napi imát. — lecsukódtak az ő ábrándosán merengő 
szemei és jóleső álomba szenderedett. Imént kifej
lett melle lázasan pibegett, szemeiből egy keskeny 
kis résen át tüzet lövelt k.t észbóditóan égő tény 
korongnak az elperzselő sugara. Aranyszőke haja 
szétboinlott s ellepte szálaival a hófehér nyakat, a 
szoborszerü váltakat.

Meglátszott mindenik arezvonásán, ábrázata 
nak mindenik mozdulatán, hogy szerelmes, hogy 
nagyon szerelmes.

Es miről is álmodhatott volna egyébről, mint 
szerelnie tárgyáról, — ideáljáról . . .

A jóleső álom karjai közt átölelte az ő ki 
csíny, ártatlan fehér párnáját és forró, tüzes csók 
jaival árasztotta el. Átölelve tartotta jóidéig, azután 
lemondó, bánatos mosolylyal ajkain, engedte el a 
párnát és az a néhány könv, amely szemébe tolult, 
felébresztette az ábrándos leányt, a ki először volt 
ime most szerelmes. De ez az ő első szerelme, 
mintha nem is lett volna az a beteg, gyönge láng, 
mely az első szemközt jövő férti láttára kigyul a 
képzelgés leány szivében, — oly erősen, oly hév
vel, ifjonti lázzal uralta az imént kifejlett ifjú 
leányt, mintha ezen a szerelmen kívül mást soha 
sem akart volna ösmerni; s szerelme, első sierelme 
tárgyán, hősén kívül mást soha sem akart volna 
szeretni.

Majd ismét elszenderedett és álmodott édes, 
szerelmes álmokat. Beleképzelte magát annak a 
regényhősnőnek az érdekesen boldog szerepébe, a 
ki mindvégig szeret, és untalan szerettetik. A kiért 
rajong a hősszerelmes, és a kinek élete a könyv 
szerint nem is volt egyéb egy végnélküli, édes, 
szerelmetes csóknál . . .

És az álom végtvlségében úgy hitte, hogy 
boldog lesz nagyon . . . 

kort, a melybon bízni lehet. Mikor jövend el ez. 
mikor valósul meg ez álom ?

Egyhamar kiábrándulnak merengésükből, 
hiszen itt van elüttök a valóság, a jelen.

Napjaink ifjúsága. A jövő nemzedék. Kaján 
mosoly ez. a mely ott játszadozik ajakén. 1 epreiig) 
el újra az elmúltak jól eső emlékein s ne kívánj 
látni a jövő század képét.

Sóhajts fel, és mond hova lett a dicső 
magvar faja? Hová a hősök, a kik történetét 
csináltak ?'8 mondd, vére az, ami ifjúságunk 
ereiben kígyózik, s ha vér - mily satnya az ? 
Mondd, erő o az, mi eme gyatra izmokat duz
zasztja, a melyben bízni, remélni nem lehet.

Töprengj el soha vissza nem térő múltakon, 
sirasd kiveszni készülő fajod, nemzetségedet 
Hová lettek őseid, s mivé fajultak unokáid?

Miként korcsosodik el embertársaid össze- 
sége ; miként halnak ki. múlnak el lakóid tőid ?

Hiába okoztad a ledér életmódot; a kicsa- 
pengó ifjú kedélyeket; a pezsgőt és kankánt. 
Ezzel nem segítesz a bajon, mondd miként lehet 
változtatni mindezeken s mutass rá kitárt karod 
ujjúval, hadd lássuk.'

Mert üres alaptalan beszéd ez, hogy jobb 
erkölcsöket .'

Vegyes hírek.
— A málezai fürdőt a környékbeli kö

zönség mind nagyobb mérvben keresi fel nem csak 
azért, hogy a gyógyhatásúnak bizonyult fürdővizet 
használja, hanem azért is, hogy szórakozást találjon 
a most már teljesen berendezett es minden kellék
kel ellátott szép fürdőparkban. Az igazgatóság, 
látva a közönség fokozott érdeklődését, minden 
lehetőt elkövet az igények kielégítésére; elhatározta 
azt is, hogy minden második vasárnap a nagymi- 
hályi zenekar mulattassa a közönséget. — 
közelebb, pünkösd másodnapján, azaz hétfőn ját
szik a fürdőben a zenekar, a mikorra sokan 
készülnek oda kimenni. — Egyet azonban ajánlunk 
az igazgatóság figyelmébe. Es ez az, hogy ha már 
minden tekintetben kényelmet akar nyújtani a kör
nyékbelieknek, úgy gondoskodjék mielőbb arról, 
hogy a fürdőnél a fogatok számára legyen egy 
alkalmas hely, a hol széna és zab is kapható lé
gién. Megemlítjük, hogy ez óhajt több helyről 
hallottuk nyilvánítani.

I)a! estély. Az ungvári dalárdának váro
sunkban június hó 18-án tartandó dalestélye iránt 
már most is rendkívül nagy érdeklődés nyilvánul 
az egész környéken és bátran lehet állítani, hogy 
az kitünően fog si kerülni. Helyből közreműködnek : 
Valkorszki Béláné és /tartus Elza zongorajátékkal, 
Ilodiuku Tivadar és /•w-wxéry Dezső szavalatokkal. 
A zenét Lányi Gyula ungvári kitűnő zenekara 
fogja szolgáltatni. A dalestélyre vonatkozó meghivók 
néhány nap múlva lesznek szétküldve.

111.
Amikor azután felébredt s maga előtt látta 

az ösmerős hajlékot, a. régi otthont, — elképzelte, 
ugyan minek is ért véget az a boldogító álom, a 
melyet az elmúlt éjszakán végigálmodott ? Miért 
nem tart örökké az ilyen édes álom, miért kell 
hogy az ilyen bűbájos éjszaka után is megvirradjon.

Méglátta az álomképét, amelyet sehogysem 
akart elfelejteni. Nem, ne legyen vége ennek soha.

A rideg valóság más, mint az álom. Es ö 
álmodott ébren. Nyitott szemei ott kalandoztak 
untalan az álmok országában, és járva kelve, min 
dig csak álmodott. Ébren álmodott. Itt járt közöt 
tünk a földön, itt taposta együtt mi velünk ezt a 
göröngyökkel telt, bomokbuezkás utat, ezt a min 
dcnhol süpedékes talaját, — de a lelke az elszál- 
lott messzire, oda fel. abba az ösmeretlen honba, 
amiat úgy hívnak, hogy égboltozat s a hazát, a 
mely ott tulnan elterül: mennyországnak mondják.

Azért, igen azért voltak olyan ábrándosak az 
ő szép, érdekes szemei; azért nézett olyan bána 
tosan; azért nézte minduntalan az eget; azért hal
lotta folyvást a madarak énekét, a pacsirta dalo
lását; igen azért, — unit szerelmes volt, nagyon 
szerelmes : — először életében, utoljára is szerelmes.

. Hogy mi lett az ő első szerelméből. Arra 
most nem akartam kiterjedni. Majd idővel egy más 
mese keretén belül elmondhatom. Itt, e helyen csak 
ígéretemet óhajtottam beváltani. Hogy mit irtani, 
arra ne fektessen súlyt, de inkább arra, hogy ilyen 
kt ves tárgyról: mennyit . . . Hogy unalmas voltam? 
Hát cii édes Istenem, még az sem? Hiszen maga 
volt az, édes kisasszony, aki ezt az „unalmas** 
thémát a nyakamba sózta.

No de túladtam rajta.'

— 25 éven jubileum, A mai világban 
már a jubileumoknak is nagyban leszált az ágiója, 
mert nemcsak 25, 50 és 75 éves jubileumokat 
tartanak, hanem egy két éveseket is, azzal termé
szetesen nem törődnek az iylen fiatal jubilánsok, 
hogy érdemeket oly rövid idő alatt nem szerezhet 
tek, csak ünnepelve legyenek. — Nem igy tett Mar- 
gchall Ferencz helybeli kir. adóhivatali pénztárnok, 
ő bevárta azt az időt, amikor betöltötte szolgálatának 
huszonötödik évét és úgy’ ünnepelt. Ez a nap f. 
hó 22-én telt be, amikor is sokan jelentek meg 
lakásán és üdvözölték őt. Ez alkalomból fényes 
estélyt is rendezett és késő éjjelig a legvigabb 
hangulat és zeneszó mellett voltak együtt a meg
hívottak. ügy a házigazda, mint pedig a szeretet 
reméltéi szives háziasszony kifogyhatatlanok voltak 
a vendégeik iránti előzékenységből.

— A majális. Az iskolás gyermekek ré
szére rendezendő és kedvező idő esetén junius hó 
8 án végbemenő majálisra az előkészületek nagyban 
folynak. — Ez alkalomból azonban figyelmeztetjük 
azon korcsmárosokat, kik a majálison italokat szán
dékoznak kimérni, hogy az engedély’ iránt kellő 
időben intézkedjenek a pénzügyőrségnél, nehogy 
uf?y járjanak, mint tavaly, amikor tudvalevőleg 
mindegyiket megbüntették.

— A Laborcz első áldozata. Minden 
tavaszszal történik városunkban vizbefulás fürdés
közben és azért azt tartják a babonásak, hogy 
addig nem is lehet megkezdeni a fürdést, mig 
ilyen eset nem fordul elő. Nos tehát, már lehet 
fürdeni, mert szombaton délelőtt egy ismeretlen 
ember belefult a sörfőzde közelében a vízbe. A 
szerencsétlen ember hulláját Ha kincsük Pál városi 
rendőr húzta ki a vízből és miután a látszat a 
mellett szólt, hogy az illető zsidó volt, beszállítót 
ták az izr. menháznak csúfolt épületbe. Ott volt 
délelőttől estig, a mikor is egy szakférfiú konsta
tálta. hogy a halott nem zsidó, minek folytán azon 
nal kiszállították a temetőben levő hullaházba. Hogy 
ki és hova való volt, megállapítani nem lehetett, 
mert semmi iromány sem volt nála.

Vj tanfelügyelő. Ing vármegye kir. 
tanfelügyelőjévé, egyelőre ideiglenes minőségben, 
Laub Sándor kassai kir. segédtanfelügyelő nevez
tetett ki.

— Az udvarias (iG-ik gyalogezred. 
Ettől az ezredtől a napokban egy átirat érkezett 
az elöljárósághoz természetesen németül, melyben 
egy közkatonának még czivilkorában történt egy 
napi elzáratásáról kért fölvilágositást. Az átiratra 
7 óth Árpád magyarul válaszolta, a miért a hős 
ezrednél roppant megharagudtak és minden meg 
jegyzés nélkül visszaküldték az átiratra adott fe
leletet. Mit tehetett egyebet Tóth, — nem irta le 
németül, a hogy óhajtották katonáék a választ, 
hanem bepakolta újból és elküldte nekik. — Eb
ben a dologban pedig csak az az érdekesség van, 
hogy a jelzett átirat és válasz már háromszor jött 
ide oda és ki tudja, hogy ha igy megy, nem jön-e 
még vagy tízszer vissza.

tűz Hardicxán. Folyó hó 21 én 
délelőtt rendkívül veszedelmes tíiz keletkezett Har- 
dicsén. Rövid két óra alatt 80 ház égett el. A 
szegény nép nagyon szomorú állapotba jutott un
nál is inkább, mert a leégett házak legnagyobb 
része nem volt biztosítva.

— Lapunk Hxerkcxxtójét, mint annak 
idején említettük is, a kassai kir. ügyészség mint 
kerületi sajtóbiróság, vád alá helyezte azért, mert 
az ügyészséghez beküldendő kötelespéldányokat 
mm Írja alá sajátkezüleg. A vád folytán a hely
beli kir. járásbíróság megtartotta a tárgyalást ez 
ügyben és szerkesztőnket összesen hétrendbeli saj
tórendőri kihágásért pénzbüntetésre Ítélte. Miután 
felebbezés történt, az ügy folterjesztetett a kassai 
kir. itélö táblához, hol a napokban tartott tanács 
ülés foglalkozott vele és a vége az lett, hogy 
2073/1898. sz. végzése értelmében szerkesztőnkét 
— a tárgyalás folyamán személyesen előterjesztett 
védelmében foglalt indokok alapján — a vád és 
következményeinek terhe alól fölmentette. — Ez
úttal sem akarunk bővebben foglalkozni a dologgal, 
csak megjegyziik, hogy ezél- és jogtalan zaklatás
nak tartottuk az ügyészség túlbuzgóságát.

— Tűz. Vasárnap éjjel az állomáshoz közel 
levő és hozmáxé néven ismert korcsmája isme
retlen okból kigyuladt és teljesen leégett.



1898. május 26. FelsŐ-Zemplén. 3

— Lelketlen niéexároeok. Sztropkóról 
írják a kövekezö surakat: .Városunkban már sok 
minden badaraiig történt, do a mostanihoz hnsanló 
aligha esett még meg. Ugyanis a lelketlenség és 
szemtelenségnek egv alávaló piszkos fizieméről 
lebbentetto le a fátyolt egy névtelen feljelentés, 
amely adatokkal indokolva, beigazolja az itteni 
mészárosok azon megbocsáthatatlan manipuláczióit. 
mely szerint ami testünkön és vérünkön táplálkozó 
hiénák jó drága pénzen mérik hosszú időn át a 
beteg és d'őgro vason levő marhák húsait. Ezen ese
mény lázas izgatottságban tartja a fogyasztó közön
séget és várja a vizsgálat eredményét. De ezúttal 
nem csak várja, hanem a lakosok nyugalma érde
kében meg is követeli, hogy az legmesszebb 
menő és szigorú legyen és annak befejeztével 
pedig követeljük, hogy a bűnösnek bizonyult 
mészárosoktól egyszer s mindenkorra az iparenge
dély megvonassék. De emellett még követeljük azt 
is, hogy a huslátó, (aki ugylátszik, hogy ezúttal 
nem hús, do rövidlátó) szintén felelősségre vonas
sák." — A sztropkói mészárosok úgy látszik igen 
furcsa emberek lehetnek, de az ottani közönségnek 
vigasztalásul szolgáltat az, hogy nálunk is van 
hősködő mészáros, a ki — ha egy államié 
vevője egy napon csirkét öl és nem vitet a szék
ből húst, másnap ha húsért megy hozzá, kidobja. 
Ennek az elbizakodott mészárosnak nevét egyelőre 
kíméletből elhallgatjuk, de már közeledik az idő, 
a mikor foglalkoznunk kell vele, mert sok a 
panasz.

— Az adóhivatal uj lakása. A hely
beli adóhivatal mostani lakásából ez év végével 
a L)r. Glück Samu által építendő uj házba megy 
át. Az erre vonatkozó szerződés, mely 500 irt évi 
bérösszegről és 10 évi időtartamra szól, már meg 
is köttetett.

— Gyógyszerészek — nem kereske
dők. A s. a.-újhelyi kir. törvényszék még a múlt 
év november havában utasította a Zemplénvárme- 
gyebeli összes gyógyszerészeket gyógyszertáraik 
nak ezégbej egy zésére. Ezt a gzógyszerészekre 
sérelmes határozatot akkoriban Kincsessy Péter 
s. a.-újhelyi gyógyszerész megfelebbezte s terjedel
mes apellátában hivatkozott a törvény intézkedé 

sére, mely egyebek között, a következőket tártál 
mázzá: a gyógyszerészet közegészségügyi intéz
mény, s mint ilyen, az iparüzletek sorában nem 
tartozik, továbbá a gyógyszerészek hivatalos ár
szabás szerint orvosi rendelvényre árulnak, különös 
meghatározott képesítés mellett. — A kir. Ítélő 
tábla elfogadván felebbező gyógyszerész megokolt 
felebbezését az első bíróság végzését hatályon 
kívül helyezte s kimondotta, hogy a gyógyszeré- 
székét, mennyiben ők kereskedőknek nem tekint 
hetük, sem ezégbej egy zésre, sem az iparkamarai 
illetékek fizetésére kötelezni nem lehet.

— Gyógyszertár vizsgálat. A napokban 
a sztropkói gyógyszertárban vizsgálat volt s az ott 
tapasztalt példás rendért, úgy a megyei tőorvos, 
mint pedig az alispán elismerésüket fejezték ki 
Duka Tivadar gyógyszertári gondnoknak.

— Vérsavét-ojt ások a sertésrész ellen. 
A sertésvész ellen eddig 65,563 sertés ojtatott be, 
mely czélból a foldmivelésügyi miniszter összesen 
608,900 köbezentiméter vérsavót bocsátott dijtala 
nul a jelentkező gazdák rendelkezésére. Hogy az 
ily nagy arányú ojtás mellett nem lehet meg 
végleges Ítéletet mondani az eredmény felől, abban 
leli magyarázatát, hogy a kísérletek egyrésze az 
adag nagyságának és az alkalmazás megfelelő 
időpontjainak megállapítása érdi kében történt. 
Kitűnt, hogy az 5 köbezentiméteres adagok alkal
mazásával, valamint a fertőzés bekövetkezése előtt, 
úgy annak nagy elharapódzóba után végzett ojtások 
is csuknom eredménytelenek. Megindokolt tehát a 
kísérlet a 10 köbezentiméteres adagoknál, úgy, 
hogy az ojtás lehetőleg a fertőzés legkezdetén levő, 
eseteg a vésztől közvetlen közelből veszélyez
tetett falkákban alkalmaztassák. Egyidejűleg kísér
letek tétettek a fiatal malaczok ojt ásóval is. Ezek 
a kísérletek sok esetben meglepően jó eredményre 
vezettek, mely eredmény főként a 3—6 hetes 
malaczok között nyilvánult, úgy, hogy a már fel
lépett vész az ojtásra csaknem azonnal megszűnt, 
átlagban 5% veszteséget okozva. Ezek szerint 
czélszerii, hogy a gazdák a beojtandó sertések 
darabszámainak közlése mellett a évrsavót a föld- 
mivelésügyi minisztérium álltai egészségügyi osz

tályától azonnal táviratilag kérjék, mihelyt sertés 
állományukban a sertésvésznek legelső esete mutat
kozik, mire a vérsavó díjtalanul azonnal meg fog 
küldetni.

— Német alaposság. A napokban a kö
vetkező érdekes ezimzésü levél érkezett Berlinből 
Sztropkóra: „Lőbliches Zemplén Megye in Sztropkó. 
Portofrei. Dienstsaehe."

— Az egy és félkrajezáros réz váltó
pénz a magánforgalomban csak 1898. évi junius hó 
20-áig, az állami pénztáraknál és hivataloknál pedig 
1898. évi doczeinber 31-ig fogadtatnak el; 1898. 
deczember 31-ike után azok sem névértékűkben, 
sem anyagi értékük megtérítése mellet többé sem 
fizetésképen el nem fogadtatnak, sem be nem 
váltatnak.

— Hir ósági kinevezések. Az ungvári 
járásbíróságnál üresedésben volt két aljárásbirói 
állás egyike JF/Zcsrá: János mármaros szigeti, a 
másika Márczy Gyula kis várdai járásbirósági 
aljegyzőnek albiróvá Ing várra való kinevezésével 
töltetett be.

— Í7 pénz és bélyeg. A még forgalom
ban lévő 112 millió forint papírpénz helyébe 
részben új bankjegyek, részben új tizkoronás 
ezüstpénzek jönnek forgalomba. Az osztrákmagyar 
bank 160 millió értékű új bankjegyet fog forga
lomba bocsájtani. Az új ezüstpénzek 5 koronások 
lesznek és kileneztized rész ezüst, egytized rész 
rézvegyülékben fogják verni. Az ötkoronás ezüst
pénz értéke megfelel a régi kétforintosénak s kivi
tele nagyon szép lesz. Összesen 64 millió korona 
értékű új pénz jön forgalomba. Ebből Ausztriára 
44,soo.(MM>, Magyarországra 1 *.2< h m i korona esik. 
Félkoronás ezüstpénzeket egyelőre nem fognak 
veretni. A bélyegek is újak lesznek.

A sztropkói sétakert ápolása. A miile 
niáris esztendőben S/.tropkón a vártéren létesített 
és gyönyörűen bet’ásitott sétateret a város színes 
drótkerítéssel láttatja el azon czélból, hogy az ül 
tetett fák és egyéb növények minden tekintetben 
meg legyenek óva. A kerítés 3lM) frtba fog kerülni.

— Négy felesége van Lengyel József 
veskóczi illetőségű, chikágói lakos, női felöltő ké
szítőnek. Az elsőt a rajongásig imádta ... a mé
zeshetekben. Akkor elhagyta. Szive fellobbant egy 
másik leányért. Midőn hűséget esküdött neki, azt 
hitte, hogy élete tartós boldogságát csakis e nő 
lesz képes megalapítani. Sajnos, az első valóban 
idylli — hónapok után fájdalmasan konstatálta, 
hogy ezen második felesége sem tud őt állandóan 
lebillincselni. Mint a lepke egyik virágról a másikra, 
úgy szállott tehát tovább a szerelmes felöltő készítő 
s csakhamar oltárhoz vezette a harmadik feleséget. 
Valóban, már úgy látszott, hogv végre mégis 
megtalálta azt, kiért csapongó szive a sírig fog 
dobogni. De hajh! Őt év múltán a szeretett hitves 
megbetegedett s mint a rózsa, mikor fagy éri, 
elvesztette szép sziliét . . . varázsai. A mélyen 
megrendült férj tehát kénytelen volt ismét felesé 
gröl gondoskodni, mert érző és vérző szive nem 
tudta elviselni a betegeskedő nő látását. Igv történt, 
hogy egy szép napon, immár őszülni kezdő hősünk, 
szerviemre szomjazó szívvel megjelent Nagy- 
Kaposon. hol sorra vette a leányos házakat. 
Ilire azonban megelőzte ót. Nem akadt kaposi 
leány, ki kéznél tartott jegygyűrűt ujjára huzni 
engedte volna. Kissé levvrten, de tántoríthatatlan 
reménynyel baktatott tehát be Ungvárra s itt egy 
becsületes iparosnak szép b ányával sikerült m ki 
hamarosan egybekelni. Sietve vitte legújabb zsák 
mányát az uj világba, hogy a házasélet negyedszer 
ismétlődő gyönyöreit háborítatlanul élvezhesse. 
Ez a sietség indokolva volt, mert mig a női fel
öltök szerelmes készítője gyakorlott kézzel evezett 
a negyedik házasság kikötőjébe, azalatt elhagyott 
felesége: a Nor. 111., könnyekkel áztatott levelet 
irt Chikágóból, melyben leleplezte a hű férjek ezen 
példány képét. Ain a levél elkésett. Az igazság 
vasmarku keze egyelőre csak ökölbe szorul s pen 
nát fog, hogy a konsultus utján ez ügyben nyomo
zást kérjen. Feltesszük azt az óvatosságot Lengyel 
Józsefről, hogy az ötödik feleséget nem fogja 
Magyarországban, még kevésbbé l’ngvármegyé- 
ben keresni.

— Milliók a hadseregnek. Két ország. 
Austria és Magyarország urai ültek össze, hogy 
megállapítsak az 1899-ik évre a közös költség
vetést. Mint rendesen, úgy most is tetemes tulki 
adások mutatkoznak, természetesen a haderő foly
tonos növelése miatt. Az egész költségvetés 
167,175.940 forintra rúg, melyből 17,053.894 forint 
rendkívüli szükségletek fedezésére irányoztatott elő. 
Ez óriási összeg túlnyomó részét, vagyis 160,626. 
511 forintot a hadsereg emészti fel, s a rendkí
vüli kiadások nagyobb része is, azaz 16,963.014 
forint ezt a tételt terheli.

Meghivó.
A zemplénvármegyei községi- és kör

jegyzők egyletének mélyen tisztelt tagjait, 
Nagy-Mihályban, a városháza termében f. é. 
junius hó 20-ik napján délelőtt 10 órakor 
tartandó

rendes Isözg'sröJ.ésr© 
ezennel meghívjuk.

A közgyűlés tárgyai:
1. Elnöki jelentés.
2. Az 1897. évi számadások megvizsgálása és 

a pénztárnoknak a felmentvény megadása.
3. Az 1898. évre szóló költségvetés tárgyalása.
4. Egyleti pénztárnok jelentése és javaslata 

a tagságdijakról.
5. Országos központi jegyzői egylet átirata az 

egylettel szemben mutatkozó tagdíj hátralékok 
lerovása iránt.

6. Sárospatak város köszönő átirata, a kisded
óvóra adományozott KM) frtról.

7. Az < Országos központi jegyzői egylet által 
kiadott indítványok tárgyalása, nevezetesen:

a) A községeken átvonuló katonaság részére 
kiszolgáltatott előfogati dijak felemelése;

b) A vidéki hírlapírók egyesületének támo
gatása ;

ej A jegyzői irodákban felállítandó gyűjtő
perselyek elfogadása;

d) A napszámosok és cselédek hadmentes
ségi dijának leszállítása;

e) A jegyzők részére biztositandó 4 heti 
szabadságidő engedélyezése;

f) Az örökösödési bizonyítványok mellékletét 
képező telekkönyvi kivonatok bélyegmentessége ;

g) A vármegyei jegyzői egyletek szervezése ;
h) A közigazgatás államosítása esetén, a 

magán munkálatoknak teljesithetése ;
/) A jegyzők elhalálozása esetén özvegyei 

és árváik részére, félévi fizetés és lakás 
biztosítása ;

j) A jegyzők nyugdíj ügyének államosítása.
8. Alispáni határozat, a nyugdíj kérdésben.
9. Egyleti főjegyző jelentése és javaslata, a 

nyugdíjhátralékok mi módoni biztosításról.
10. Az országos központi jegyzői egylet köz

gyűlésére küldöttek választása.
11. Tiszteletbeli tagok választása.
12. Általános tisztujitiis, úgymint:

«) Elnök, 2 alelnök, főjegyző, pénztárnok és 
ji gyzői állásoknak titkos szavazás utján, szavazat
lapokkal I ‘endő megválasztása;

b) 20 választmányi tagnak választása;
c) A jegyzői vizsgáló küldöttségbe 2 rendes 

és 1 póttagnak megválasztása.
13. A közgyűlést megelőzőleg beérkezett indít

ványok tárgyalása.
A tárgysorozatnak ily módon lett közzététele 

után, felkérjük az egylet tagjait, hogy tagságdij 
hátralékaikat a közgyűlés napjáig, az egylet 
pénztárnokánál kiegyenlíteni szíveskedjenek.

Hogy pedig a közgyűlés napján megtartandó 
társasebédről kellőleg intézkedhessünk, kérjük 
egyúttal arra is. hogy jöveteli szándékukat Filzesséry 
Gyula tagtárs urnák (Fiizessérj, folyó évi junius hő 
1- ig. de legkésőbb ló ig, Írásban bejelenteni 
szíveskedjenek.

Tarczal, 1898. május hó 21-én.
Hubag Kálmán, Fodor Jenó,

egyleti főjegyző. egyleti elnök.

SZÍNHÁZ.
Kiss Pál, a szepesi színi kerület igazgatója, 

f. hó 18 án vonult be társulatával városunkba, s 
f. hó 19-én csütörtökön) Echegaray nFolt, a mely 
tisztit" színmüvével kezdte meg előadásai sorozatát.

Nagyon örvendünk, hogy végre oly társulatra 
akadtunk, melyről minden tekintetben csak dicsé- 
rőb g szólhatunk ; kielégítőleg van szervezve, tagjai 
kivétel nélkül törekvő, szorgalmas színészek, s ha 
még sem részesülnek kellő, megérdemelt pártfogás
ban. azt részben közönségünk közönyének és tartóz
kodó várakozásának, nagyrészt azonban az ezen 
évszakban szokatlan, fullasztó hőségnek kell be
tudnunk.

Hisszük és reméljük, hogy a közönség tájé
kozódván a társulat qualifásáról, tömeges látoga
tással fogja elismerését kifejezni.

Az elmúlt színházi hét előadásairól a követ
kezőkben számolunk be:

F. hó 19-én (Csütörtökön) Echegaray „Folt, 
a mely tisztit" világhírű színmüve ment, mérsé
kelten látogatott ház előtt. Jól rendezett összevágó 
előadás volt; az előadás sikeréből az oroszlánrész 
kétségte lenül Matildé t (Börzsönyi Margit) illeti, ki, 
ha hangjának ereje lépést tartana intelligentiája s 
talentumával, az ország bármely színpadán bízvást 
megállaná helyét. Jók voltak Enriquetta (D. Kovács 
Cornelia) Donna (koncepción (Halmay Cornélia) s 
episod szerepeikben Don Justo (Vágó) Don Lo- 
renzo (Krasznay) és Julio (Demény). Ellenben még 
spanyolnak is túlságosan pathetikus Erdőssy (Fér- 
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nando); a darab modern s a hidalgok már nem 
küzdenek manap a szélmalmokkal.

Május 2O-án (Pénteken) zóna előadásban, fél 
helyárakkal Kövessy . Vigéczek* je ment. Csak rá 
kell nézni a vignette re s ismerjük a gyártmányt. 
Képtelen férczelmény, képtelen helyzetekkel. Ke 
vesebb vigécz és több szellem a darabnak csak 
használt volna. Még a mesés hőség mellett sem bírt 
a közönség a darab iránt felmelegedni. A szereplők 
mindent elkövettek, hogy a köziínséget jó hangulat 
bán tartsák, mi helyenként sikerült is. Különösen 
jók voltak: Kátkay (Abeles) Krasznay (Gritli 
Abonyi Teréz (Szüli, a ,magasabb leány-) és 
Némethy Gizella Lengéi Fanni) kiknek couplet-it 
és tánczát a közönség megtapsolta.

Május hó 21 én (Szombaton) Kövessy „Diplo 
más kisasszonyok14 bohózata ment. A darab eredeti 
sujetje jó kedvre hangolta a publicumot. Maga a 
darab spékelve Kövessy féle sablonos alakokkal s 
hasonló fordulatokkal, valódi „Muzeum Kövessya- 
num.“ A szereplők mindannyian kitettek magukért. 
Különösen kedvesek voltak Abonyi Teréz (I)r. 
Faragó Margit) Berzsenyi Margit (Dr. Csillag) ki 
újabb és újabb jelét adja, hogy sokoldalú s tem
peramentumos művésznő, és Némethy Gizella 
(Oceána). Jó volt Rátkay (Graffini és Krasznay 
(Csillag) ez utóbbi kis szerepét igazi művészettel 
játszotta meg. A derült hangulatot csak emelte 
Burányi (Rendőr biztos) kiben „sziizbeszéde* 
ben rekedt.

Május hó 22-én (Vasárnap) kifogástalan, jól 
betanult, összevágó előadásban Follinusz. Náni“-ja 
ment. Minden szereplő helyén volt. Az aranyos 
„Náni" (Némethy Gizella) kedves énekét s routi 
nirt játékát. Nemes (Józsi) szép baritonját, a Kreu- 
tzer apa és fia (Szilágyi és Rátkay ) jóizii és eredeti 
mókáit, nemkülönben Abszi, akarom mondani 
Sándor (Krasznay) helyes helytelenkedéseit a kö
zönség zajos tapsokkal honorálta. Mint mindig úgy 
ma is kitűnőek voltak Berzsenyi és Vágó (Szilárd 
és leánya.)

Május hó 23-án (Hétfőn) rekkenő hőségben, 
a helybeli serdülő ifjúság tömeges részvétele mel
lett, Dobsa „Hunyadi László halála- ment. A da
rab már kivénült a repertoirból, az élesztgetési 
kisérletek sikerre nem vezethetnek. Demény (V-ik 
László) illő méltósággal adta a királyt. Berzsenyi 
és Halmay (Ronov Ágnes és Szilágyi kitűnőek 
voltak. Erdőssy Hunyadi László) szinte jó volt, 
masque-ját azonban, mely idestova törvényszéki lég 
bejegyezhető lesz, megváltoztathatná.

Máj us hó 24-én (Kedden) Gobbins „Létbe I 
vize“ kitűnő bohózata ment, kitűnő előadásban, 
mely a közönséget kaczagtató fordulatai és helyze
teivel, folytonos derültségben tartotta. Kitűnőek 
voltak Candle és neje (Szilágyi és Halmay Cornelia) 
úgy id. és ifj. Pemberton (Demény és Krasznay); 
Berzsenyi (Kate Floridai a demimonde szerepében 
remekelt. Zavart csak a kis színpad, a tér szűke 
okozott, minek folytán a separeék bizony csak a 
fajta „mérték letességi* separeék lehettek.

Május 25-én (Szerdán) első operetté előadásul 
Strausz fülbemászó zenéjü „Bőregere- ment eléggé 
jól látogatott ház előtt. Az előadás meggyőzte a 
közönséget, hogy a társulat minden téren megállja 
helyét. Rosalinde (Némethy Gizella) és Adél (Abonyi 
Teréz) szép énekükkel és distinguált játékukkal 
megérdemelték a közönség zajos tapsait. Burányi 
(Alfréd) tüneményes tenorja méltó feltűnést keltett 
Játéka még nagyon gyönge. Eisenstein (Vágó) és 
Froseh (Krasznay) a szokott verve-vei és könnyed
séggel játsztak. Jó Frank volt Rátkay, a fütty 
parthie azonban sajnálatunkra elveszett.

Ma, május 26-án, Gondillot nagysikerű vig- 
játéka „A kikapós patikárius" megy, melyre külö
nösen felhívjuk a közönség figyelmét.

Pál nmedet. 

Szerkesztői posta.

szenvedők ellen 218 frt és 170 frt tőkekövetelések 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a sátoralj a-újhe
lyi kir. törvényszék (a homonnai kir. járásbíróság 
területén lévő l’ichnye község határában fekvő a 
picbnyei 5. sz. tjkvben A 1. 1—31. sorszám alatt 
felvett %—urb. telekből ‘ ed a B. 2. es 4. sor 
szám alatti Hromada Jánost és llromada Istvánt 
illető jutalékra az árverést 381 forintban ezennel 
megállápitott kikiáltási árban elrendelte es hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1898. évi junius 
hó 3-ik napján d. e. 10 órakor Pichnye 
községben a községi bíró házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át vagyis 38 frt 10 krt készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t. ez 42. § óban jelzett árfo 
Irammal számított és az 1881. iiov. 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. 1/0 § a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséből kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Homonnán, a kir. járásbíróság, mint 
tlkvi hatóságnál 1898. évi márczius hó 18 án.

Kötteti, kir. a Ibi ró.

128. szám
1898. végr. Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az. 1881. évi LX. t. <■/.. 102. 
$-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti 
kereskedelmi és váltó kir. törvényszék 1898. évi 25590 v. 
számú végzése következtében Dr. Ke« *kemethy Adolf buda
pesti ügyvéd által képviselt Velwnrt és Werber budapesti bej. 
ezég javára, Tiruauor Isidor szatócs, homonnai lakos alperes 
ellen 115 frt s jár. erejéig 1898. évi mm-z.ius hó 28-án tőgana- 
tositott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 3(Mi írtra be
csült bolti csikkek, szobai bútorok és felszerelésekből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a homonnai kir. j bíróság 2952/1898 
sz. végzése folytán 115 frt tőkekövetelés, ennek 1898. 
évi március hó 1-ső napjától járó 6% kamatai és eddig össze
sen 24 frt 75 krban biróil.ag már megállapított költségek 
erejéig Homonnán végrehajtást szenvedő lakásán leendő esz
közlésére 1898. évi juuius hó 2-ik napjának d. u. 2 

FÉNYKÉPÉSZÉT.

órája határidőül kitiizetik e's ahhoz a venni szándékozók oly 
uiegjegyz.-ssel 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 el foguak adatni.

Kelt Homonnán 1898. évi május hó 21. napján.

Tomory Antal, 
kir. bir. végrehajtó.

ilh & * > . £ iái. &. &i éi & ú4.

A magyar kir. szab.

OSZTÁLYSORSJÁTÉK 
aSORSJEGYER 

kaphatók

GLÜCK MÓR
elárusítónál Nagy-Mihályon.

-ALHAMBRA,
Finom levélpapír és boríték,
■■■ I doboz ára 85 kr. ■■

Kapható

Landesman B. papirüzletében
Nagy-Mihályon.

Netnz. Szőr. Bpest.) Puhatolódzni fogunk, bár nem 
nagy reménnyel nézünk annak a tervnek elébe. Igen, demok
raták. ha náluknál nagyobb urakhoz dörgölődzhetnek. de 
mindjárt aristokraták. ha alacsonyabbal beszélnek. — A vi
szonyokra nézve egy drasztikus szóval felelhetnénk, do azt 
majd csak magánlevélben tesszük meg.

II. J. (Kassa.) Az előre jelzett napon és órában vár
tuk, de hiába.

C’«. Jr. (Kozarócz.) Kár azt a jó tollat annyira pi
hentetni.

Homonnai tudósító. l’gy látszik ön azt hiszi, 
elég ha Ígéri a tudósításokat és semmit sem küld. Minek 
akkor az a hangzatos ajánlkoaás.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy
Nagy-Mihályon, selyem-uteza. egy 4

fényképészeti
műtermet

Felelős szerkesztő: (iái lilnioft.

Kiadó-tulajdonos: Landesiuan II.
nyitottam, melyben fénvkepészeti felvételeket a legkisebb alakútól életnagyságig 
a legjutónyosabb árszámitás mellett eszközlöm.

HIRDETÉSEK.
Tk. 5253 sz.

1897

Árverési hirdetményi kivonat.

A homonnai kir. jiirfabirMg mint tlkvi ha 
tóság közhírré teszi, hogy Lebovics Jakab végre 
hajúiénak Hromada János és István végrehajtást

Az űltdhtm cnzközlcntlö felvételek a lef/izlésenebb én u legna- 
dUobb pontonná^" kivitelben rénzenillnek.

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

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában,

ROSENBERG HERMÁN.
—--------------------------------------------------- ------------------


