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Az érettség.
Az ember hivatása tanulni és dolgozni.
A nagy dolgok és eredmények az élet

ben csak is szorgalom és kitartás által éret
nek el.

Alig hogy a nyár beköszönt, az ebna
pok olyan szokatlan meleget terjesztenek, 
melytől s fögyiunasiumokban sok tanuló az 
érettségi vizsgák alkalmával napszurást kap 
s egész életére szellemi nyomorék marad. Az 
érettségi vizsga alkalmávali bukások, a fiz évi 
folytonos iskolábajárás után majdnem meg- 
foghatatlanok. Sőt fájdalom, a sablonszerinti 
szigorú eljárás valóságos rákfenéje a mai tár
sadalomnak, miután a fokonkénti átmenet 
mellőztével kérlelhetlen pusztítást rögtönöz 
számtalan családban és az ifjakat a szoczi- 
ális moloch polyp karjai közé kergeti, tála 
10 évi tanulás, oda a fáradtság, a sok köl
tekezés! Oda a jövő. Az itju a társadalom
ból kidobva, a gyermekkorát élő modern 
közvélemény által megvetve semmivé tétetik.

Hová forduljon ? nincs részére irgalom! 
az előmenetel és megélhetés kapuja előtte 
bezáratott egész életére. Az ilju tanulónak a 
tanulásra vagy van esze, tehetsége, vagy nin
csen. 11a van, kitetszik még pályájának kü
szöbén, ha pedig nincsen, ez szinte észreve
hető még annak idejében, midőn még a hosz- 
szas és költséges tanulói pályát sérelem nél
kül elhagyva, más életmódot választhat. De 
hát erre nincs gond. A rendszer határozottan 
téves. A sok kísérlet megöli az ifjú tehetsé
get és a még romlatlan tanulók sokszor a 
tulszigor következtében a vizsgák alkalmával 
se nem látnak, se nem hallanak, követke
zésképen a felelet fonalát vesztve, kimondatik 
rájuk a „pereat". Nagy szó! bakiit jelent! 
és az ifjú veszve van örökre. Nincsen szándé
kunkban védelmére kelni az ostobaságnak, 
sem pedig az eddigi protectióknak, de igen 
is van jogunk a tanrendszer megbirálásához.

TARCZA.
Az ideálista.

A csillagok millió tündöklő fényben ragyog
nak a tiszta felhőtlen égen a szelíd fényű hold 
társaságában s megelégedve szemlélik a Ladányi* 
park fái között fel s alá sétáló két szép leány 
alakját. Az egyik hosszú uszályos fehérselyem ru
hát visel, fején menyasszonyi fátyollal, koszorúval. 
Gyönyörű arcza, nagy tündöklő fekete szemei hol 
dogságtól ragyognak. A másik leány, kinek karcsú 
termetét szintén fehér ruha fedi, büszkén, felemelt 
fejjel halad társnője mellett s annak gyengéden 
rábeszélő szavaira szenvedélyes hevességgel telel.

— Nem .’ nem megy, k fel. Gyűlölöm azt az 
embert. Százszor megmondtam már, hogy ki nem 
álhatom. Minek üldöz folytonos szerelemvallomásai
val .' ? Lehet miattam bármily gazdag, szivem nem 
eladó ... Az csak egyszer szeret az életen át — 
tette utána álmodozva s hangja akaratlanul is eny
hébben cseng.

— Tehát még mindig csak az ő képe él szi 
vedben, aki gazdag örökség birtokába jutva, hűtle
nül itt hagyott. Eh, Margit ne légy ideálista! Ko
runkban ezzel nem sokra lehet menni. \ együk 
úgy ez életet, amint van a maga rideg valóságá
ban. Olvastam is. tapasztaltam is, hogy ha sokat 
foglalkozunk valakivel s mindig csak róla gondol 
kódunk, végre egészen megszokottá, álmainknak 
rendes alakjává válik, Te kerülsz minden társasá
got, hogy a magányban folyton ostoba ábrándod
nak élhess. Csupán tőled tiigg, hidd el, kivetni a 
fejedből még emlékét is. Itt van előtted a legelő
nyösebb parthie képében Somogyi béri, a vőfélyed.

Nemo mortalium omnibus Imris sápit. I 
Ez annyit tesz, hogy bölcs ember sem volt I 
még, kinek ne leit volna „tarka t\ukja“, 
melyen egész önhittséggel vesszőparipázik. 
Van biz ez nemcsak egyeseknek, de egész 
testületeknek is. Azt sem tagadhatjuk, hogy 
legújabb időnkben a tanrendszert illetőleg 
sok változás, vagyis inkább kísérlet történt. 
Csakhogy van-e benne köszönet ? ... az 
egész más diillőbe esik. A sok közoktatási 
kimutatás és statisztika híven előadja még a 
szamarak számát is. A tanárok és tanítók 
gépiesen teljesitik is kötelességeiket, de ez 
még mind kevés az üdvösségre. Ha már egy
szer az alsó osztályokban kitűnik az ifjak 
elme-szegénysége, miért nem mozdiltatnak 
el jó korán, midőn a pályaválasztásra még 
elegendő idő marad? De nem. Hagyják a 
szegény szülőket költekezni, mig egyszer eljő 
Ítéletnapja és a 18 -20 éves ifjú mint pelyva, 
kilöketik a társadalom ketreczéből. Igazán 
elmondhatjuk: „Eipias peceet, a sinus puni- 
fur“, azaz a felsőbbek vétkéért az alsóbbak 
szenvednek. Másrészről ..az érettségi tortúrát 
kiállt itjaké a világezek keresztiil-kasul 
jöhetnek, válogathatnak a pályáklatn, mig 
megbukott társaik előtt, — mindenféle nt 
zárva lett.

Egy tragil. -mikos esette! világitjuk meg 
e rendszer tarthatatlanságát. Egyik gv mná- 
siumbau egy szegény sorsú tanuló több tár
sát az érettségi vizsgára készité el. \ ala- 
mennyi szerencsésen keresztül ment, ellenben 
az előkészitő instruktor maga megbukott. Es 
ez megtörtént dolog. Ugyan mi is ez a 
szó: „érettség?“ hát biz ez olyan liberális 
fantiuu! . . .mert hiszen az is írva van: 
„Cito maturom, cito pntsi dum“, (a mi idő 
előtt érik, hamar elrothad, i Nem egy példa 
van, miszerint némelyeknél a fejlődési pro- 
czessus csak idő múltával következik be. 
Es erre példákkal szolgálunk: Franklin 50 
éves korában adta magát a tudományosságra,

Előkelő név és vagyon birtokosa. Mindenben ked
vedet keresi, csak egy szavadtól függ s boldoggá 
teheted. Margit! kedvencz álmom valósul meg ak
kor. < >h kérlek, bánj ez emberrel enyhébben 
Légy jó, okos leány, nem fogod megbánni. A le 
szerető barátnőd tanácsolja ezt neked, aki mai nap 
az asszonyok sorába lép s nem a vidám, gond
talan leány többé. l’gy-e feljösz velem I ? Ferivel 
tánczolod a négyest'? No Ígérd meg! — s átkarolja 
barátnőjét, mialatt a hosszú menyasszonyi fátyol 
betakarja a másik leány alakját is. A hold ezüstös 
fényénél, a iák sötét zöld lombjainak hátterében 
olyan szép volt c jelenet, a melynek hatását a 
zavartalan csendesség még jobban emelte.

Most egyszerre megszólalt a zene s nyomban 
reá fekete ruhás férfialakok voltak láthatóvá az 
urilak nyitott ablakainál. — Feljösz velem, ugy e 
ismétli a menyasszony. Látod, mit szólnak vendé
geink, hogy te kivonod magad a társaságból.

— Nem.' nem.' Ne is fáraszd magadat rá 
beszéléssel, úgy is hiába. Mondjon bárki, amit 
akar, én azzal nem törődöm. Most pedig megkö
szönöm szives jóakaratodat, kijelentve, hogy én 
soha sem Somogyi Ferihez, sem senkiin z feleségül 
nem megyek. Remélem tovább m in fogsz nálam 
ez ügyben fáradni. Azért csak eredj fel, m» rt már 
eddig is keres vőlegényed. Bocsáss meg, folytatá 
aztán s szemei könnyi kkel teltek meg — de el
határozásomon nem változta smini.

— Ain jó, suttogta hozzá barátnője, ifjú
ságod elmúlik, mialatt ostoba képzelődésednek ál
dozol s mikor belátói., hogy hibásan cselekedtél: 
már késő lesz Mint vénhány hiába tárod ki ál
modozva karjaid átélt ifjúságodért, hogy azt visz* 
szahozva másként cs« h’kedhess. Hasztalan! Azok, 
akik most kegyeidén versi nyeznek, gúnyos arcz 

Boccaccio, a hites novelista, 35 éves korá
ban kezdett az irodalommal foglalkozni. Az 
olasz Schiller: Alfieri 46 éves korában fogott 
világhírű munkáihoz. Legújabb példa az ame
rikai Edison, ez a csoda ember 20 éves ko
rában még Írni is alig tudott. Ha már benne 
vagyunk, azt is felemlítjük, hogy Ximenes 
Cardinalis előbb szerzetes volt s még csak 
koldulni sem tudott, úgy hogy a kolostor
beliek majdnem éhen haltak s ebben egy 
fráter segitette ki. Később Spanyolország 
leghíresebb ministere lett.

Hogy tetszenek eme példák?
A rendszer nem igen jó. Ez a legiga- 

zabb. A jó szándékot nem vonjuk kétségbe, 
de azok a kapkodások, kísérletek maradnak. 
Az is igaz, hogy Magyarország tanügyi fej
lődésének szellemi színvonala nem érte el 
azon nivót, melyet a nyugoti czivilisatió fel
mutat s habár messze vagyunk is még ettől, 
de legsürgősebb feladatunk marad e téren 
elkövetni mindent, hogy’ azt utólérhessük, 
vagy legalább megközelithessiik, mert az e 
tekintethető elmaradottság „Otiuin pulvinar 
diabeli*1 (renvheség az ördög nyughelye.) 
Szóval: a közoktatás terén oly’ foly’tonos 
hullámzásokat észlelünk, melyek ingadozó 
alap megbízhatatlanságára engednek követ
keztetni. Hozzájárul még ehhez a Kanosszába 
menetel iránti idegenkedés, a mi szintén 
nagy baj.

Felszólalásunkkal nem akarunk a sza
márságnak oltárt emelni, de bocsánat, meg 
nem emészthetjük ama drákói eljárást, mely 
a Itt évig tanulónak kezébe a proletarismus 
botját adja, hogy ezzel a nihil szolgálatába 
teleltessék. Az ily eljárás árnyat vet a liu- 
manismusra, miután Isten és emberek előtt 
sajnálatos dolog marad annak meg nem Íté
lése, ha vájjon egy tanuló, tehetségének fel
fedezésére tiz évi időszak kivántatik-e, vagy 
kevesebb is elegendő? Azt is be kell valla
nunk, miszerint tanrendszerünben a gyakor-

czal mutatnak majd rád, mint szegény hajótörött 
idealistára.

Szomorú mosolylyal hallgatta a másik leány 
e szavakat s zokogásba törve, kezeibe temető 
arczát.

Mindenre elvagyok készülve, de mindegy ! 
Sorsomon nem változtat semmi. Vagy ö, vagy senki.

— Esztelen bohó teremtés! — kiálltott fel 
boszusan a barátnő. — Mig te könnyező szemekkel, 
fájó szívvel, kerülve minden társaságot — sóvárogsz 
utána, addig ő más nő karjai közt élvezi a szere
lem boldogságát.

— Kértelek, Olga, hogy ne Somogyi Feri 
legyen a vőfélyem, válaszolt kitérőleg barátnője 
ingerült szavaira. De mivel vőlegényed legjobb 
barátja, ebbe is bele kell nyugodnom, ha mint 
koszorús lány elakartalak kisérni az oltárhoz. 
Bárki mással szívesebben tettem volna ezt, mert 
őt tolakodó magaviseletéért gyűlölöm. Ki is jelen
tettem í zt előtted s te azt mondtad, hogy a ko
szorús leányság nem kötelez semmire sem, akár 
szót se váltsak vőfélyemmel. Minek is erőszakos
kodik? úgyis hiába.' Tudja jól, hogy mást szeretek, 
bárha reménytelenül is s miután csalódtam, bízni 
férfi szóba soha sem fogok.

De Margit! — az egész éjszakát csak nem 
fogod a kertben, egyedül eltölteni, mig a többiek 
mulatnak.

— Nem. Az én gondom lesz észrevétlenül 
eltűnni innét nemsokára. Addig is kérlek, ments ki 
a társaság előtt, hozd okul nagymérvű fejfájásomat.

— Oh Margit! hogy megkeserítesz esküvőm 
napján — sóhajtott fi 1 a menyaszony és sietve 
indul meg a kert kavicsos porondján. Uszálya su
hogva húzódott utána.

A zene hangjai messze hallatszottak a néma 
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lati életet visszatükröcö, kimagasló intézkedés 
ekkoráig néni tétetett; a ini pedig forga
lomban van, arról elmondhatjuk azt, a 'mit 
Leasing egy könyvről, t. i. rSok jó van 
benne és uj. kár hogy a jó nem uj és az uj 
nem jó.“

De hát a rendszer meg van és számta
lan felszólalás mellett is fentartatván, az 
érettségi vizsgán 10 évig tanulók egy része 
agyontiportatik.

Ilyen nálunk az érettség ! ! !

Vegyes hirek.
— A dalestély. Mint Ungvárról közük 

velünk, az ottani dalárda által e hó 18-án váro
sunkban tartandó nagyszabású dalestély iránt fel
tűnő nagy érdeklődés nyilvánul és igen sokan 
jönnek át hozzánk onnan ez alkalomra. Fokozza 
a nagy érdeklődést az is, hogy a dalárdán kívül 
jönnek olyan vendégek is, akik szintén közre fog
nak működni az estélyen.

A jegyzők kongreszusa. A zemplénme- 
gyei községi és körjegyzők egyesülete által f. hó 
2O-án városunkban tartandó évi közgyűlésre nagy 
bán készülődnek az érdekeltek és miután a tárgy
sorozatban igen fontos ügyek is foglaltatnak, előre
láthatólag sokkal látogatottabb lesz ez a közgyűlés 
az előbbi évieknél. A gyűlés után a .Kos“-bán 
társasebéd lesz, melyen a jegyzőkön kívül csak 
meghívott vendégek vehetnek részt.

— A színházból. Most már a közönség is 
teljesen meggyőződött arról, hogy a jelenleg váro
sunkban működő A’íw Pál színtársulata valóban 
méltó minden tekintetben a legnagyobb pártfogásra. 
És éppen azért, mert ez igy van, csodálkozni le
het azon, hogy még sem részesül a törekvő igaz
gató olyan támogatásban, a milyent megérdemelne 
és a milyen kitelne a mi műértő közönségünktől. 
A 12 előadásra terjedő bérlet már letelt és most 
újból 6 előadásra nyittatott egy uj bérlet. Remél
hetőleg őzt a 6 előadást sokkal nagyobb közönség 
fogja végig élvezni, mint az előbbieket és méltá
nyolva lesz a derék társulat igyekezete.

— Iskolai vizsgálatok. A helybeli állami 
elemi iskolában az évzáró vizsgálatok még a folyó 
hó folyamán megtartatnak. A vizsgálatok sorrend
jét jövő számunkban közöljük.

— Halálozás a tengeren. A hamburgi 
konzultól értesítés jött a helybeli kir. járásbíróság
hoz, mely szerint Humenyik János lazonvi illető
ségű egyén, a ki Amerikából igyekezett haza, a 
tengeren meghalt. A nála talált pénzt és egyébb 
értéktárgyakat szintén megküldték.

— Miniszteri rendelet. A vallás és köz
oktatásügyi miniszter 66.542 sz. alatt elrendelte, 
hogy az 1867. évi junius 8-án történt király-koro
názás emlékére, minden év junius 8 án valamennyi 

csendes éjszakába, de az egyedül maradt leány 
nem hallotta azt. Gondolatban újra átélte az időt, 
amelyben boldog volt s újra hallani vélte a telt 
piros ajkaknak lágyan csengő hangját, amint éde
sen, forrón rebegik: szeretlek.

Hiszen nem is olyan régen volt, alig fél éve. 
Egy nap aztán csak hiába várta.

Pedig hányszor mondta, hogy semmi égi földi 
hatalom arra nem kényszerithetné, hogy megváljon 
Margittól. Viszont a leány is esküvel fogadta: 
másé nem leszek kívüled, rajtad kívül nem szere 
tek senkit. Hátha valami gazdag, nagy ur szeretne 
beléd s feleségül akarna venni, akkor is hű ma
radnál hozzám, a szegény orvoshoz, akinek állásán 
kívül nincs egyebe ? — Akkor is . . .

Az ifjú elhatározta, hogy próbára teszi ked
vese hűségét. Csupán alkalomra várt, ami nem so
káig késett. Gazdag nagybátyja hirtelen meghalt 
s, az egész nagy vagyon a fiatal orvosra maradt. 
El sem búcsúzott Margittól, mikor a birtok elfog
lalására leutazott Abonyba.

Nemsokára Somogyi Feri, a szomszéd falu 
birtokosa érkezett n városkába.

A mamák kitüntető szívélyességgel fogadták 
a gazdag birtokost, a leányok pedig mind meg
akarták hódítani szeretetrcméltóságukkal. Persze 
mindegyik a maga számára !

De Somogyi csak Margit társaságát kereste, 
őt tüntette ki, pedig a leány legkisebb figyelemben 
sem részesité, sőt megvetően bánt vele.

Irigy szemmel nézte mindenki Margit szeren
cséjét, de mikor látták, hogy az nem örül annak s a 
nyílt vallomásokat hidegen visszautasítja, maguk kö
zött ostoba bolondnak nevezték, a ki a kínálkozó al
kalmat, hogy gazdag férjet szerezhessen — ostoba 
ábrándjaiért elszalasztja. 

iskola kötélen emlékünnepet tartani, b igyelmeztet- 
jük azért az intéző köröket és szülőket, hogy a 
hazafiasság szempontjából azon résztvenni és gyer
mekeikkel résztvétetni hazafias kötelességüknek 
tartsák.

— Halálozás. Hétfőn délelőtt szivszélhüdés 
következtében meghalt \ innán Balzám Emil ügy
véd 80 éves korában. A nevezett sokáig iigyvé- 
deskedett városunkban is, honnét a 70-es években 
tette át lakását a közeli \ innára. Annak idejen 
tevékeny részt vett a közügyek intézésben is. 
Temetése szerdán délután ment végbe nagy rész
vét mellett. A gyászesetről a következő jelentés 
adatott ki: ., Balzám Győző in. k. honv. százados 
mint fia, özv. Libav Ferenezné szül. Balzám Luisa, 
Turner Ferenezné szül. Balzám l’heodosia, özv. 
Koricsánszky Vilmosné szül. Balzám Bertha és 
Garlathy Gusztávné szül. Balzám Cornélia mint 
nővérei, fájdalomtól megtört szívvel tudatják fór 
rón szeretett atyja, illetve a felejthet, tleu testvér
nek Balzám Emil, köz és váltóügy védnek életének 
80. évében, f. é. május hó 30-án d. e. 11 órakor, 
rövid szenvedés után történt gyászos elhunyták A 
megboldogult hűlt tetemei f. é. junius hó 1-én d. u. 
5 órakor fognak Vinna-Bankán örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szent mise f. é. junius hó 
2-án fog a vinna bankai templomban megtartatni. 
Vinna-Banka, 1898. május hó 30 án. Áldás és beké 
hamvaira “.

— 4 gajdost gőzmalom. A szobráiiezi 
járásban, a gajdosi fogók közelében — mint már 
egy alkalommal említettük is — Landesman Vilmos, 
Schreiber Jónás nagymihályi és Bchicarcz Bernát 
fekésházi lakosok, mint részesek, egy gőzerőre 
berendezett mümalmol építtettek. Az egy emeletes 
és öt őrlőjáratra berendezett gőzmalom, mely a 
malomépitészet legújabb technikai eszközeivel van 
felszerelve, körülbelül 35—40 ezer frtjóba került a 
betéti társaságnak A miimalmot a IFörner József 
és társa budapesti maloinépitészi gépgyár építette 
és szerelte fel. A gőzmalom e tavaszon épült föl 
s már egy hete őröl. Orlőképessége naponkint 
80—1<M> métermázsa. A gőzmalom el van látva 
gőzerővel berendezett kendertörő vei is.

— A regál ebéri etek megszüntetése. 
Lukács László, pénzügyminiszter, újévtől kezdve 
megakarja szüntetni a regál ebérieteket. Az erre 
vonatkozó törvényjavaslat már kész s a miniszter 
legközelebb fogja beterjeszteni a képviselőháznak. 
E javaslat szerint a kincstár ezután közvetlenül a 
szeszgyárostól fogja beszedni az adókat. A pálin
kamérő olyan lesz mint a trafikos. Elárusíthat, de 
semmiféle ellenőrzési hatalmat nem gyakorol. Nem 
vizsgálhatja meg, ki hoz be a faluba adózatlan 
fogyasztási czikket. Ezzel majd számtalan csetepaté, 
panasz megy ki a világból. Az italmérési iparra 
pedig megszűnik a monopóliumszerű védelem. A 
szabad verseny itt is érvényesül. Ott veszik majd 
a szeszt, ahol jobb. Minden jóravaló elárusító tehát,

Hónapokon át tartott az ostromlás, de ered 
mény nélkül.

Margit szivében nemcsak hogy szerelmet 
nem, hanem még rokonszenvet sem tudott kelteni. 
Minél inkább ostromolta őt, ez annál feltűnőbb 
hidegséget mutatott iránta. E menyegző alatt pe
dig ellenszenve annyira fokozódott Feri irányában, 
hogy ennek társasága eltürhetetlen lett rá nézve. 
Fejfájás ürügye alatt barátnője kíséretében lejött 
a kertbe s többé vissza sem akar menni, nehogy 
a kiállhatatlan férfi társaságában lenni, vele tán- 
czolni kelljen.

A zenekar szünetet tartott. Sehol semmi nesz 
a közelben.

Magas elegáns férfialak óvatos, nesztelen lép
tekkel közeledik a hely felé, a hol az a fehér ru
hás leány alak áll, a kit annyira megkínzott, a 
kinek a hűségét oly nehéz próbára tette s a ki 
elvonult a társaság zajától, csak ö reá gondol.

Eléje érve, szólni akart hozzá, de ajkai meg
tagadták a szolgálatot. Csak it borult előtte s a két 
kéz egymásba kulcsolt jéghideg kezet borította el 
bűnbánó csókjaival.

— I ram! — kiálltott feléje a leány, ez hal
latlan vakmerőség! Hányszor kelljen még tudtára 
adnom, hogy gyűlölöm, m. gveteni. Aztán a hirte 
len meglepetéstől zokogni kezdett s szavai elfúltak 
könnyeibe. A kínzója m»*g csak állt ott előtte le- 
igézve, szótlanul. Erezte, hogy valóságos vétket 
követett el a leánnyal szemben, a ki azt vélvén, 
Somogyi Feri áll előtte, büszkén felem- lt fejjel 
haladt el mellette s szemeiben villámló tüze égett 
a haragnak.

— Margit! — hangzott feléje egy esdő, mély 
csengésű hang — Margit! hát nem ismersz fel ? 
En vagyok Jenő, a te szerető kedvesed, a ki őrült 

aki boldogulni akar, iparkodni fog lehetőleg jó és 
egészséges szeszt szolgáltatni.

— Eljegyzések. Frankéi Lipót s.-a.-ujhelyi 
kereskedő eljegyezte Friedman Etel kisasszonyt, 
Friedman Márkusz helybeli kereskedő leányát. — 
Schiffer Viktor helybeli lakos eljegyezte Nagy- 
Ruszkán IVeinberger Jennv kisasszonyt, Weinberger 
Márkus ottani lakos leányát. — Betrman Dezső 
ungvári kereskedő eljegyezte Engel Gizella kisasz- 
szonyt, Engel Sámuel helybeli kereskedő leányát.

— A majális. A kis honfiak és honleányok 
már nagyfokú izgatottságban vannak és a tanulás 
helyett kizárólag a f. hó 8-iki majálissal vannak 
elfoglalva és folyton azon fohászkodnak, hogy a 
jó Istenke kedvező időt adna a rájuk nézve nagy 
napra. Es csakugyan indokolt is a kicsikék aggo
dalma. mert még élénk emlékezetükben van a ta
valyi rósz idő, méh’ oly könyörtelen volt az ö 
mulatságuk iránt. De hát csak bízzanak és remél
jenek, minden jó lesz. A majálisi ebédre vonatkozó 
aláírási iv holnap vagy holnap után lesz körözve 
és hihetőleg számosán fogják azt aláírni, hogy al 
kálóm legyen a gyermekek mulatozásában gyö
nyörködhetni.

— Áthelyezés. Vauka Dezső abaujszántói 
telekkönyvvezető hasonminőségben Király-Hel 
meczre helyeztetett át.

— A Kossuth nóta és a tisztek. Mis 
kolez városában történt meg újabban az eset, hogy 
a katonatisztek a Kossuth-nóta miatt összekaptak 
a czivilekkel. Május 21-én este nagy úri társaság 
hallgatta a Pest város szálloda éttermében Radics 
Béla művészi játékát, a ki a mulató társaság föl
hívására a Kossuth nótát is eljátszotta. Alig pen- 
diilt meg a húron a panaszos dal első akordja, a 
midőn az egyik asztalt körülülő közöshadseregbeli 
tisztek hangos lármával fellökve székeiket tüntető 
lég mindannyian kivonultak a teremből. Majd a 
tisztek egyike Lujanovics Boleszlav 5. gyalogezred 
beli főhadnagy a pinczérrel a mulatók egyikét, 
Láng Ottó hirlapirót a folyosóra hivatta ki s ott 
tisztársai előtt kérdőre vonta „a tiszturakon elkö 
vetett sértésért". a mi nem volt más mint a Kos 
sutli nóta. Ebből aztán szóváláts kerekedett a minek 
következménye az lett, hogy Láng provokálta a 
főhadnagyot és a végbement pisztoly párbaj nál sú
lyosan megsebesítette, mert bal lágyékát keresztül 
lőtte.

— Önműködői szíva rá rusitók. A trafi- 
kosok tudvalevőleg erősen küzdenek a vasárnapi 
munkaszünetért, de a kormány ellenzi, mert ez a 
kincstár tetemes megkárosításával járna. Erre most 
a trafikosok azzal az érdekes eszmével járulnak a 
pénzügyminiszterhez, hogy ők vasárnaponkint gon
doskodnak szivarárusitó gépekről, melyek a közön
séget kiszolgáltatják úgy, hogy a kincstárnak semmi 
kára nem lesz, sőt esetleges haszna azáltal, hogy 
a gép éjjel is árul. Az automaták oly kiváló szer

szerelmében hűséged akarta próbára tenni, a ki 
veled együtt magát is megkinozta, hogy szerelmed 
igazsága felől meggyőződhessék.

A leány kétség és remény között pillantott 
feléje. Arcza még sápadt volt az előbbi izgalomtól, 
de mikor az ifjú két lelkes sötét szemébe tekintett, 
egy perczig sem habozva, önfeledt kiálltással, majd
nem eszméletlenül borult karjaiba. A leány heve
sen zokogott.

,— Oh Margit, bocsáss meg, amiért egy per- 
czig is kételkedni mertem angyali szived hűségé
ben. Most ha lehetséges, százszor jobban szeretlek, 
mint előbb. Te vagy életem üdve, kincse, boldogsága.

Hosszú idő után tért magához a leány. — Oh, 
hogy nem ismertem azonnal reád — suttogta s a 
könnyeken át mosolyogni próbált.

Aztán vége hossza nem volt a sok szemre
hányásnak: én nem tudtalak volna igy megkinozni, 
sokkal is jobban szeretlek.

— l’gyannyira, hogy kedvemért Ferinek is 
megbocsátasz, a ki csak az én kérésemre udvarolt 
neked olyan kitartóan.

Csengő kaczagás hangzott feléjük s Olga 
sietve közeledett vőlegényével.

— De most vsak feljösz a táneztvrembe 
Abonyi Jenővel, a vőlegényeddel, kis idválistám 
te .' — szólt nevetve Margithoz.

A hold irigyen pillantott a két boldog pár 
távozó alakja után, a társaság pedig örömmel fo 
gadta a vidám leányt, akinek fejéből és szivéből 
a májusi éjszaka virágillatos levegője minden fá
jást kiűzött.

Hóvirág.
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kezetüek, hogy rósz pénzekkel nem lehet inegká 
rositani, mert csak mert csak magyar és osztrák 
pénzeket fogadtatnak el. A szivaráruló gép annyi 
féle szivart és czigarettát áriisit, a mennyit a tra- 
tikos akar. Olyan berendezésű is, hogy akár tiz 
féle szivart is ad. A trafikosok nagyon lelkesednek 
az uj találmányért. Mint értesülünk, a pénzügymi
niszter nem idegenkedik a gépektől, de azokért 
való felelőséget teljesen a trafiikosokra hárítja. 
Mielőtt azonban az ügyben döntene, kipróbáltat 
nehány áruló gépet.

— (Bekül (letett.) A városi főbíró ur figyel 
mébe. így látszik, hogy városunkban nii gond 
sem fordittatik a szabályos építkezésekre és az 
utcza vonal egyenességét ki-ki tetszése szerint 
teszi tönkre. Eltekintve attól, hogy ez a rendszer 
később, ha majd az egész utcza kiépül, tönkre 
teszi a kiilcsinosságot és szabályosságot, de a köz
vetlen szomszédok házainak értékét is nagyban 
csonkítja. Egy ilyen építkezés most is van folya 
in atban a Jelenek Gyula szolgabiró szomszédságá
ban és miután még most meg lehet akadályozni 
a jelzett bajt, a mihez íöltétlen joga is van az 
elöljáróságnak, felhívjuk a városi főbíró ur figyel 
mét arra. Több érdekelt.

— Az abarai énekkar f. évi május hó 
29-én tartotta meg újra alakuló közgyűlését, 
melyen határozatba ment, hogy az egyesület alap 
szabályzata jóváhagyás végett a belügyi in. kir. 
minisztériumhoz felterjesztetik. A tisztujilás titkos 
szavazás utján megejtetvén, eredménye a követ 
kezö: Elnök: Stépán Gábor, alelnök-karvezér : 
Fábián István, egyhangúlag; jegyző : ifj. Kováén 
Mihály, pénztárnok . Tárnák János, szavazattöbb 
Béggel. Megemlítjük, hogy Stépán Gábor 20 írttal 
az egyesület alapitó tagjai sorába lépett. Vár 
megyénk e köztiszteletben álló derék emberének 
azon cselekedete, miszerint az egyesület elnökségé
nek elvállalása mellett annak anyagi érdekét is 
előmozdítani törekszik, dicséretét önmagában rejti; 
de egyszersmind példát mutat többi nagy uraink 
nak arra, hogy miként kell nemes gondolkodás
szülte jó cselekedettel megczáfolni a nép azon 
balhitét, hogy neki az urak ellenségei. Valóban 
Stépán Gábor ezen nemes tette után nagyot terjedt 
azon általános szeretet és tisztelet, melylyel őt 
vármegyénk, különösen pedig vidékünk minden 
rendű és rangú lakossága körülveszi.

— Veszedelmes játék. Tóth Ferencz orosz- 
porubai auyakönyvvezetőnek 7 éves kis fia 3 kis 
leány testvérével egyedül maradt a házban. Indít 
ványára a 3 kis testvér egyhangúlag elhatározta, 
hogy „harangozócskát" fognak játszani. Ez lefolyt 
pedig a következőképen : A 7 éves Ferike gyer
tyát gyújtott és testvérkéit sorba állította (mint egy 
hármas orosz-templomi gyertyát,) azután az égő 
gyertya segítségével mély áhítattal mind a három 
gyermeken meggyujtolta a ruhát. Szerencsére még 
korán lépett be az apa, a ki, mielőtt nagyobb baj 
történt volna, eloltotta az égő gyertyákat. A kicsi
nyek kisebb égési sebeket szenvedlek.

— A független szocializmus czimmel 
nagyon érdekes füzetet adott ki Mailáth József 
gróf, melyben különösen a zempléni és szabolcsi 
szocializmusról szól. Mailáth gróf javaslatokat tesz 
a betegség orvoslására. Erre nézve az állam köte
lességeit így adja elő: 1. A bíróságoknak színvo
nalon tartása a gyors, olcsó és szigorú igazságszol
gáltatás tekintetében. 2. Szünet nélkül éber, tevé
keny, gyors és páratlan közigazgatás. 3. Az ital
mérési és fogyasztási adóknak kizárólag a községek 
részére való bérbeadása, mert első sorban ebből a 
községeknek mint erkölcsi testületeknek némi 
anyagi haszna volna, másrészt a közönség megki- 
méltetnék az egyes bérlők túlkapásaitól. 4. A lkai 
inas vidékeken a gyümölcs- és szőlőművelésnek, 
mint bővebb jövedelmi forrásnak a népre való rá- 
kényszeritése. 5. Vagyon nélküli munkásoknak egy 
több évre szóló törzskönyvben való folytonos, köz
ségenként nyilvántartása. A füzet érdekes és érde
mes arra, hogy szocialisták és nem szocialisták 
elolvassák.

— A szerelem bolondja. Knrrj János 
fbldmives 14 évvel ezelőtt vándorolt ki Orosz Bo
mbáról Amerikába s itthon hagyta ifjú feleségét, 
kit csak akkor vett el. Azalatt hirt sem hallatott 
maga felől s az itthon maradt feleség már bele is 
törődött az örökösnek Ígérkező szalmaözvegységbe, 
annál is iukább, mert szive ujjabban heves szere

lemre gyuladt egy lengyel gyári napszámos iránt, 
de, hogy a lengyel nős vala és a szép szalmaöz
vegy nem talált nála viszontszerelemre, ez oly 
lesujtólag hatott rá, hogy a napokban teljesen meg
őrült. Annyira csendes bolond, hogy megőriilése 
óta hangját nem hallották.

— Államsegély a munkásoknak. A 
kormány egyik félhivatalos lapja szerint, az állam 
„munkás segélyző alapot** akar létesíteni s erre a 
a czélra egyelőre százötvenezer forintot fordítana, 
mely azonban évről évre lenne szaporítva. Ezt a 
segélyalapot szétosztanák az egész országban. Min
den járás székhelyén lenne inunkássegélv pénztár, 
honnan a munkások télviz idején, mikor mm dol
gozhatnak, meg tavaszszal. mikor a kenyérnek 
való kifogy a zsákból, — segélyt kaphatnak, persze 
kölcsön, de csekély kamatra. Ezt a kölcsönt aztán 
meg abban az esztendőben \ issza kell fizetni aratás 
után rögtön. — Szép dolog lesz, ha m« g lesz, de 
1;)0,000 frt félmillió Ínséges munkásnak édes kevés. 
De hát nálunk minden másra telik pénz, csak a 
legszükségesebbre nem. Egyetlen külföldi hamisí
tott képért 135,000 frtot adtak pár év előtt, alig 
valamivel többet szánnak az ország összes munká
sainak.

— Előléptetés. Zavirka Viktor helybeli 
kir. járásbirósági hivatalnok 1<M) forint évi fizetési 
előléptetésben részesült.

— A t izenkíl mezed ik század régének 
egyházi megünneplése. A jelen század befe
jezéséhez közeledvén, 1 anzary Kolos herczegpriinás 
annak egyházi megünneplését határozta el. E őzéi
ből 50 főegyházmegyei papból álló bizottságot ne
vezett ki. A herczegpriinás annál is inkább kivánja 
a század vegének s az uj század kezdetének egy
házi megünneplését, mivel ugyanakkor üli a magyar 
katholikus egyház JMM> éves évfordulóját.

— A mezei munkások vasúti kedvez
ménye. A foldmivelésügyi miniszter megkeresé
sere a kereskedelemügyi miniszter a mezei, vala
mint szőlőmunkások menetdij-kedvezményére vo
nalköze díjszabási határozniányt a magyar királyi 
államvasutakon, valamint mindazon hazai vasutakon, 
melyeknek díjszabásaiban a mezei és szőlőmunká
sok részére megállapított féláru utazási kedvezmény 
úgy, mint a m. kir. államvasutakon eddigelé köz
ségi bizonyítvány előmutatásának feltételéhez volt 
kötve, f. évi junius hó l;>-én kezdődő hatálylyal 
oda módosította, hogy a mezei valamint szőlőmuu- 
kások a III. kocsiosztályban a féláru utazási ked
vezményt, melyre azon esetben van igényük, ha 
legalább tizen utaznak együtt, illetve ha legalább 
tiz munkás kedvezményes menetdiját megfizetik, 
jövőben az 1898. évi II. t.-czikkben előirt „munkás
igazol ványaik “ felmutatása alapján minden további 
községi bizonyítvány használatának kötelezettsége 
nélkül igénybe venni jogosultak. E rendelet alap
ján tehát a menetdij kedvezmény igénybevételénél 
a mezei munkásoktól eddigelé követelt községi 
bizonyítvány felmutatása teljesen mellőzendő lesz, 
mely intézkedés a munkásokat kétség kívül sok 
fáradtságtól, utánjárástól és költségtől fogja megkí
mélni s a menetdij-kedvezmény igénybevételénél 
a munkásnép nagy könnyebbségére fog szolgálni. 
E rendelet közhírré tétele, valamint végrehajtása 
iránt a kellő intézkedések megtörténtek s a köz
ségi elöljáróságok is utasittattak, hogy a fönt meg
jelölt czélból eddigelé kiállított, azonban a most 
közölt rendelkezés alapján tárgytalanná vált községi 
bizonyítványok kiszolgáltatását a jövőben mellőzzék.

— A szőlő megvédése a fagyoktól. 
Két franczia szőlőgazda azt állítja, hogyha repezét, 
vagy karórépát vetünk a szőlő közé, megmenthet
jük azt az elfagyástól. A vetésnek október folyamán 
kell történni s májusra e növények egy méternél 
is nagyobb magasságot érnek cl s megvédik a 
tőkéket az esetleges fagyoktól. Mihelyt a fagyoktól 
nem kell már félni, e védönövényt lekaszáljuk és 
a talajt megkapáljuk s a hajtás, mely kezdetben 
megszűnt, csakhamar erőteljes fejlődésnek indul, 
úgy, hogy két hét alatt utoléri a többit. A költség 
pedig ha tekintetbe vesszük, hogy a repeze, vagy 
a karórépa kitűnő takarmányt szolgáltat, — nem 
is túlságos nagy. De még fontosabb az, hogy ily 
módon a talajban semmiféle féreg pondrójának, 
vagy álezájának nyoma sincs, úgy. hogy már is 
gondoltak a már kisé •letet tevők, hogy emez eljá
rásban nem találták e meg a filokszera ellen való 
védekezés hathatós mólját.

— Egy népies vállalat. A szocziális moz
galmak tárgyalása közben még parlamenti körök 
is hangsúlyozták a népies iratok szükségességét. 
Erdélyi Gyula magyaros zamatu stílusa révén gyor 
san hírre vergődött és a népet jól ismerő iró 
„A magyar- czimen szórakoztató havi újságot 
szerkesztett, melyben a jó magyar gondolkodást, 
szokásokat, jellemet és kedélyt erősiti. A havon- 
kint megjelenő illustrált újság előfizetési ára 1 frt 
20 kr. Földbirtokosok, bérlők, gyárosoknak jó 
alkalom, hogy azt alkalmazottaik, cselédjeik szá
mára megrendeljék. Kiadóhiv. Budapest I. Város- 
major-uteza 28, honnan kívánatra mutatványt kül
denek.

Levelezés.
Sztropkó, 1898. junius 1. 

Tekintetes szerkesztő ur !
Nem csupán városunkat és vármegyénket, 

hamm a napilapok utján az egész országot foglal
koztatta az a mindenesetre ocsmány cselekmény, 
mely szerint a lelketlen hiénák a döglött marhák 
húsait árulták el a birka türelemmel és áldott ét 
vágvgyal bíró sztropkóiaknak. Egy cseppet sem 
csodálkozom azon, hogy e párját ritkító hirt sokan 
kétkedőleg fogadták, mert hiszen a névtelen felje
lentésben felhozott vádaknak mi sem akartunk hi
telt adni mindaddig, amig adatokhoz nem jutottunk.

A közóhaj alapján megindítod vizsgálat 
ugyanis kiderítette, hogy Westreifer Izsák és Fried- 
man Náthán jeles firmák voltak azok a hitvány 
és lelketlen kufárok, akik m. hó 8-án Bocsa Ka
talin mrazóczi lakostól egy 2 éves beteg üsző bor
jut vásároltak meg potom áron azon czélból, hogy 
azt a közegészségileg senki által ellen nem őrzött 
sztropkói mészárszékekben kimérjék. Szmoliga Mi
hály fuvaros, a beteg állat szekérre tevésekor, 
a döghusban utazó sáfároknak megjegyezte, hogy 
a borjú nem bírja ki élve az utal Sztropkóig, de 
hát ezek unszolására feltette a beteg állatot és az
zal kíméletes lassúsággal ballagott az országúton, 
de a szegény állat már Minyócz közelében kile
helte páráját, mire a mészárosok kényszeritették 
a fuvarost, hogy vágja el az üsző nyakát, de mert 
ennek nemesebb érzéke volt amazokénál, megta
gadta e tekintetben az engedelmességet; igy az
tán az éppen arra jövő Mászkály József czigány- 
nyal hajtatták végre a sakteri teendőt.

Most már nem mervén Sztropkóra bejönni, 
a közeli Sandáiban nyúzták meg a döglött állatot 
es czinikus szemtelenséggel bnhozták a húst és el 
is mérték annak rendje és módja szerint. A vizs
gálat megállapította azt is, hogy e döghusból 65 
klgr. lett Sztropkón kimérve és abból 36 család 
lakmározott.

Ez az egyetlen eset, a mi már köztudomású, 
de mert a inegbotránkozott és felizgatott közvéle
ményt ily gaz tettek után nem könnyű oda te
relni, hogy egyszerűen napirendre téljen a dolog 
felett, misem természetesebb mini az, hogy hangya 
szorgalommal gyűjti az adatokat arra nézve, hogy 
a gazságok egész sorozata leálezáztassék.

De emellett reményünk van, hogy várme
gyénk székházának kapuján behatolva esdő sza
vaink, erélyes intézkedések fogják megtorolni e 
rabló gazdálkodásokat.

A t. szerkesztő urat pedig arra kérjük, hogy 
ismert igazságszereteténél fogva, az ügy befejezé
séig állandó rovatot tartson fenn számunkra.

Egy másik esetről is értesítem.
Az év elejétől fogva gazdátlanul áll az itteni 

urasági major melléképületeivel, a löldek pedig 
parlagon hevernek, még pedig azért, mert az uj 
tulajdonos 10—15 frt bért kívánt holdanként e 
terméketlen földekért, holott az örök áron sem ér 
annyit. Hogy, hogy nem, a gazdátlan major — 
mint mondják — véletlenségből kigyuladt a ta
vaszszal és leégett szerencsésen; azért mondom 
szerencsésen, mert szél nem lévén, a várost nem 
veszélyeztette. Ámde a gondviselés által megőrzött 
majorhoz tartozó csűr ismét véletlenségből május 
hó 25-én éjjel mikor kigyult, a dühöngött vihar 
véghetetlen izgalomba hozta az egész várost. Le
égett ugyanis 15 lakház számtalan melléképületek
kel. Tizenöt család maradt a pünkösdi szent ünne
pekre hajléktalanná. A kár több mint tízezer fo
rint. Emberéletben kár ugyan nem esett, de sokan 
szenvedtek égési sebeket. — És ha a csendőr lak
tanya előtti ház lokalizálásával a tűz továbbterjedése 
inog nem gátoltatik, akkor lehet, hogy az egész 
város menthetetlenül elpusztul.

Az uj foldesur iránt, aki a nagyvilágból jött 
ide, igen el van keseredve a nép, nem csupán 
azért, hogy a földeket inkább parlagon heverted, 
sem hogy méltányos árért kiadná, de leginkább 
azért, mert az épületeket minden felügyelet nélkül 
hagyván, a város közbiztonságát veszélyezteti; már 
pedig ehez jogos szava lehet minden adófizető hon
polgárnak, különösen azért is, mert a majorban 
maradt egy pár oly épület, mely ha majd leég, 
a mi bizonyosan be fog következni, könynyen el
pusztulhat az egész város vele együtt.

EelsŐ-Zemplénl.
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SZÍNHÁZ.
A remélt javulást a színház látogatottsága s 

a társulat pártolása dolgában a lefolyt hét sem 
hozta meg. Egy némely estén tátongóan üres ház 
előtt bámulatra méltó buzgalommal s kitartással 
játszott a társulat. Jó véleményünk a társulatról a 
lefolyt hét előadásai által csak erösbödött. Az egyes 
előadásokkal részletesen alább foglalkozunk :

Május 26-án (Csütörtökön) Gondillot .Kikapós 
pátikárius“ a ment gördülékeny, sima előadásban. 
Krasznay (Ferdinand) remekelt. Méltó partnere 
volt Berzsenyi Margit (Leonide) Vágó distinguált, 
correct Fourageotjával versenyzett Szilágyi Berti 
net-je, Abonyi Teréz (Brigitte) és Casiiuir (I)< ák) 
beleillettek az ensembleba. A közönség jól mulatott.

Május 28 án (Szombaton) Strauss ismert ope- 
rette-je a nCzigánybáró“ ment. Jól betanult, össze
vágó előadás volt. Jók voltak gondosan ápolt teint 
jével és precis játékával Némethy’ Gizella (Saffi), 
diseret, mindig elegáns játékával Vágó (Carnero 
gróf). Barinkay (Nagy Pista) hangjának registerei 
nagy múltról beszélhetnének. Játékáról jobb nem 
beszélni. Abonyi Teréz (Arzena) Halmay Cornélia 
(Mirabella) és Szilágyi (Zsuppán) egyaránt jók 
voltak.

Május 29-én (Vasárnap) Rákosi és Beöthy 
„Arany lak odaírna “ ment gyéren látogatott ház 
előtt. A darab, mely parexellence kiállitásos, elvész 
a mi kis szinpadunkon. A szereplők valóban min
dent elkövettek, hogy a darabnak sikert biztosít
sanak. Az enseinbleből torony magasságimra emel 
kedett ki Koltayné (Berzsenyi Margit.)

Május hó 30-án (Hétfőn) délután „Vigéczek“ 
ment. Este briliánsul összevágó előadásban Z. Kai 
lósy Ilona „Titok” népszínműve. Az összes szerep
lők dicsét etet érdemeltek. Kiváltak Némethy Gi
zella (Erdős Zsófi) és Nemes Sándor (Fodor Lajos) 
kiknek bravúros előadott dalait a közönség zajos 
tapsokkal jutalmazta. Rátkay (Feri) és Szilágyi 
(Mihály) tőről metszett alakok voltak. Ma is ki
tűnő volt Halmavné (Fodorné.)

Május 31-én (Kedden) Szigligeti történeti szín
müve, .11. Rakóczy Ferencz fogsága“ ment gyér 
látogatottság mellett. Már elmúltak az idők, hál’ 
Istennek, mikor a nemzeti szellemet kellett éb
reszthetni. a darab becses irodalmi emlék, de kö
zönséget a színházba nem vont. Az előadás kü
lönben jó volt. Kiemelhetjük Berzsenyi Margitét 
(Amália) és* Halmay Cornéliát (Zrínyi Hona).

Junius 1 én (Szerdán) viszonylag jól látogatott 
ház előtt Verő György „Oroszlánvadász*4 a ment 
jól betanult, sima előadásban. Némethy Gizella 
(Cadet Gaston) chic-es jelenség, Abonyi Teréz 
(Madleine) herczig bakfisch volt: két gyönyörűen 
előadott duettjüket és sok bájjal és köny nyedséggel 
ellejtett pás de quatre-jukat a közönség zajosan 
megtapsolta, mit ők az ének és táncz ismétlésével 
köszöntek meg. Jók voltak még Szilágyi (Brisson) 
Vágó (Toupin) Halmay Cornél (Dorottya) és Rátkay 
(Bapliste). A kar szabatos működése Ligeti kar
mester dirigáló pálezáját dicséri.

Ma „Arthur kalandjai44 kitűnő vígjáték megy, 
előreláthatólag telt ház mellett. Az igazgató hat 
előadásra, kitünően megválogatott darabokkal uj 
bérletet nyit. Valóban megérdemli, hogy tömeges 
előjegyzéssel kárpótolja a közönség az eddigi 
közönyért.

Palamedcs.

Felelőn nzerkenztő: Gál lilmon. 
Kiadó-tulajdonos: Lande.tntan H.

1 nzám.

is»». végr. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az tsst évi LX. t.-cz. 

102 § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a n.-a.-újhelyi 
kir. törvényszék 11020. nzániu végzése által a gálazécni ta
karékpénztár Weinberger Simon és társai ellen 40 frt tőke 
hátralék, ennek IK97 nov. hó 10. napjától számítandó t»°/0 
kamatai és eddig összesen 44 frt 53 kr perköltség követelés 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 310 frtra becsült tehenek és lovakból álló ingó
ságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 2302/189H. szám kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszínén, vagyis alperesek falkusi lakásán 
leendő eszközlésére 1898. évi junius hő 7-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz, a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az IhMt. évi LX. t.-cz. 107. 
§ a értelmében a legtöbbet Ígérőnek hecsáron alul is eladatni 
fognak.

Kelt Nagy-Mihályon 189*-ik évi május hó 2*. napján.

Gál Vllmo*, 
kir. bírósági végrehajtó.

F EN YKEPES ZE T.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy

Nagy-Mihályon, aelyem-uteza. egv 5

fény képészeti —
műtermet

nyitottam, méh ben fényképészeti felvételeket a legkisebb alakútól életnagyságuig 
a legjutányosabb árszámitás mellett eszközlöm.

Az általam eszközli ndö felvételek a leglzlésesebb és a legna
gyobb pontossága, kivitelben részesülnek.

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

ROSENBERG HERMÁN.

Mindennemű
NYOMTATVÁNYOK

= Zemplénmegye legnagyobb =■

LANDESMAN B. NAGY-MIHÁLY.
w. 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

nyomtat rá nyolc, fal

ragaszok, stb. stb. a 

legrövidebb idő alatt 

pontosan készittetnek

A nagyérdemű 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.

Kísulyt 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 legnagyohb papírgyárak
kal lehetővé teszik, hogy nyomtatványaimhoz a legjobb 
minőségű papirost adjak s azokat a legjutányosabban szá
mítsak.

Kérem a n. e. közönségét, 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.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.


