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L&ndtam&n B. könyvnyomdája

Nemzeti vívmányok.
Magyarosodunk. A hírlapok napról- 

napra örömmel adnak hírt a legkisebb je
lenségről, mely a magyarság térfoglalását 
bizonyítgatja. Egy egész ország türelmetlenül 
lesi, hogy apránként, fokonként mint tűnnek 
éTa német czégfeliratok, a német helység
nevek, utcza-nevek, számolgatjuk, hogy 
hány kisded tanul meg magyarul, — örven
dünk vagy busulunk az iskolai értesítők 
statisztikai adatain s abban a boldog remény
ben élünk, hogy itt is, ott is megmagyaro- 
sitva egy hirdetési-táblát, egy kapu feliratot, 
itt is, ott is megnyerve egy-egy kisdedet : 
diadalra visszük a magyar nemzeti művelt
séget. »Sok cseppből lesz a tengera, ez a 
szép közmondás ringatja reményekben lel
künket, de bizony-bizony találóbb lenne 
a viszonyok jellemzésére egy másik példa
szó, hogy »kanállal akarja a tengert kime- 
regetni.«

Nehogy félreértessünk, sietünk kijelen
teni, hogy a magyarság lépésről-lépésre való 
terjedését nem kicsinyeljük, sőt örvendünk 
az örvendezőkkel, valahányszor egy német 
fölirat helyén magyart látunk. Ám hatoljon 
a magyarság minden póruson az ország 
testébe, ne kicsinyeljük a legkisebb nemzeti 
vívmányt se, de ne áltassuk magunkat azzal, 
hogy »czégtábla-vivmányok« pótolhatják a 
valódi nagy nemzeti eredményeket. Félő, 
hogy a fától nem látjuk meg az erdőt, hogv 
apró eredmények által elkápráztatva, szem 
elől tévesztjük a nagy czélokat.

Fájdalommal be kell vallanunk hogy, a

T ARCZ A.
Igy is.. úgy is ..!

Hogy szeretlek: meg nem vallom neked, 
Mert tudom, hogy hű szivem' megveted. 
De bár tudom, hogy nem leszesz enyém,— 
Szőke kislány, téged szeretlek én 1

Hogy ha látlak — kerülöm a szemed, 
Mert a szemed égeti telkemet.
Elfordulok, hogy ha kerülsz felém, — 
De azért csak téged szeretlek én!

Ha nem látlak — epedek utánad. 
Éjjel-nappal öl érted a bánat, 
így is . . úgy is . . sokat szenvedek én, — 
De azért csak téged szeretlek én !

(Szőlők.) Czurgovich György.

A kígyó.
— Legenda. —

Irta: Ozzip Schubin.

A nyár haldoklóit! Mint vésztjósló lázpir, 
mely a halálos beteg ercsin villan végig, gyújtó 
vereség lobogott a ritkuló erdölombon át. A levegő 
nedves és langyos volt és a földről, az. erjedő lomb 

mennyit fokról-fokra való magyarosodásban, 
tehát külső terjedelemben nyertünk, annyit 
vesztettünk a nemzeti szellem belső inten- 
zivitásában. A magyar nemzetben lakozó 
nagy hazafiaserő szétforgácsolódva csekély 
kérdések megoldására, nem összpontosul, 
hogy valamely nagyobb, lényegesebb czélt 
küzdjön ki.

Az életben immár gyakran találkozunk 
olyanokkal, kik idegen ajkú szülők gyerme
kei s kifogástalanul beszélnek magyarul, sőt 
talán magyar irodai mi munkásságot fejtenek 
ki. S volt alkalmunk tapasztalni, hogy bár 
magyarul beszélnek, idegenül állnak a magyar 
szellemmel szemben, sőt olyan magyar Írót 
is ismertünk, már ki nyugodtan állította, 
hogy ő nem magyar iró, hanem csak ma
gyarnyelvű iró s hogy ha véletlenül nem 
itt született volna, hanem Spanyolországban, 
Ugyanúgy tudna írni, mint most s lenne 
spanyolnyelvü iró. A .megmagyarosodott 
elemek mindaddig, mig szellemileg nem 
azonosítják magukat a nemzettel, magyar 
szempontból csak holt tőkét képeznek s 
egyáltalán nem járulnak hozzá a nemzeti 
czélok eléréséhez, mert bizonyos nemzeti 
indifferentizmust terjesztenek magának a 
nemzetnek körében. A nemzetnek igy két
szeres munkát kell végeznie. Előbb magyar 
nyelvre kell tanítania a más ajkút, azután 
pedig az uj magyarnak lelkét, szellemét kell 
megnyernie. Az uj magyarok túlnyomó 
részben közönyösek. A magyar nemzetnek 
pedig legnagyobb csapása lenne a közöny.

Nincs czélunk a magyar nyelv és mű
veltség terjedésénél aggályokat s meddő 

ról sajátságos s kábító illat emelkedett, — illat, 
mely életre ingerelt, daczára, hogy enyészetből 
származott. A bokrokon még dúsan virultak a vad
rózsák, daczára, hogy már megkezdődött leveleik 
hullása.

A nap leáldozóban volt és az eget szürkés 
párák boriták. Egy korcsma kertjéből vig zene 
szava hullámzott szét. Recsegtek a hegedűk, har
sogtak a trombiták. Dévaj legények és lányok 
körben forogtak, lelkesülten tánczolva a fonnyadó 
gyepen.

A kert garádjánál vágyteli szemeket tűzött a 
szilaj párokra egy szegényes elhagyatott leányka, 
hófehér ruhában, fején virágkoszoruval. Tündér 
szép areza volt, de világos ruhája szélén szennyes 
koszorujának virágai hervadtak. Es hogy n legé
nyek meglátták, felkaczagtak hangosan, szemtele
nül, a leányok pedig ujjal mutattak rá, sőt az öre
gek, — kik eddig rég elmúlt dolgokról fecsegve, 
a fiatalok körül ültek szemben, — fenyegetödzve 
emelték ökleiket és kiabálni kezdtek: .Takarodj 
innen Magdolna! El innen!"

Szegény, lesütötte csodaszép féjét és elsőm 
polvgott. Faluról-falura vándorolt városból városba, 
kerülték mindenütt és szidták, de azért szomjan 
nyiló ajkakkal, vágytól lázas szemekkel kereste 
fel esténkint azokat a helyeket, a hol zene harso
gott és a fiatalság tánczolt. Mint valami kisértet, 
kerülgette azt a helyet, hol boldogsága tiportatott el.

Mindinkább fárad fején koszorúja, mindjob
ban hervadt. Az emberek kegyetlensége iránta 

kételyeket támasztani. Sőt ellenkezőleg, tu- 
lajdonképeni czélunk a nemzetet czéltudatos 
s magasirányu nemzeti misszióra sarkalni. 
Óhajtjuk, hogy a magyarság összes erejét 
külön czélokra fordítsa.

Mert ime látjuk, hogy mig egyrészt a 
czimtáblák egyekint lassan-lassan magyaro
sodnak, addig másrészt az idegen kultúrák 
nem csak hogy nem szűntek meg hazánkban, 
hanem egyre nagyobb árnyu működést fej
tenek ki. A különböző nemzetiségek egyre 
nagyobb hévvel ápolják saját kultúrájukat s 
mindenek fölött az úgynevezett német kul
túra még hatalmasan virágzik hazánkban. 
Budapesten magában öt német lap áll fenn, 
nagyobbrésze virágzik és sok ezer példány
ban terjed el az országban. Ezenkívül német 
hetilapok, élczlapok, szaklapok, nagy számban 
állanak fenn a magyar fővárosban. Külön
böző ipar-szövetkezetek, más testületek, ha 
hivatalos kiadványuk a német mellett magyar 
is, mindenesetre német nyelvű közlönyökben 
érintkeznek tagjaikkal. Népgyüléseken, mun- 
kásgyüléseken elmaradhatatlan a hivatalos 
német beszéd. Számos dalcsarnok, népkert, 
orpheum, mind terjeszti a német kultúrát. 
Czirkuszok, más látványosságok német pros
pektussal kedveskednek. Sok vidéki városban 
nagy német napilapok s hetiközlönyök ál
lanak fenn.

S hogy a leglényegesebbre térjünk, a 
magyar irodalomnak a legnagyobb ellensége 
a német irodalom, mely minden téren meg
bénítja a magyar iró hatását. Német képes 
családi lapok Gartenlaube-k, Ueber Land u. 
Meer-ek, Buch für Alles-ek, Illustrirte Zei- 

kétszeressé fokozódott és ö menekült előlük. Nagy 
elhagyatott sikságra jutott, mely felett sivitva dü
höngött tova a vihar, megrázva valamennyi szárat, 
valamennyi levelet. Odazugott a virágoknak: .Jer- 
tek velem . . . menjünk!" és megmutatta nekik 
a messzesség csábos birodalmát. Ide-oda hajlongott 
a kakukfü tele égő vágygyal, hogy kövesse a hí
vást, a pusztafü kicsiny virágharagjai reszkettek 
az őrjöngő sóvárgástól. De nem tudtak elszakadni 
a földtől, melyből származtak, melybe gyökerei 
vertek. A gúnyos csábító csufolódva csókolta to- 
nyadá a pusztafü piros virágait és letépte a ka
kukfü sötétkék szirmait, egy darabig magával vitte, 
aztán unottan szórta szerte-széjjel utón útfélen. 
Szomorúan, betegen vonaglottak még mindég a 
virágok és haldokolva figyeltek a csábításra: „Jer- 
tek velem . . . menjünk!” A messze térség reme 
gett, mintha lázban volna, remegett mintegy szív, 
mely nem találja nyugtát 1

Halálra fáradtan, nyomorultan rogyott össze 
Magdolna és elaludt, aléltan az összeroncsolt, elher
vadt virágok között.

Mire felébredt: anya volt és a gyermek, mely
nek életet adott, ott csuszkáit mellette : egy nagy 
síkos kigyó. Végtelen undor fogta el és hogy a kí
gyó feléje emelkedett, Magdolna irtózattal taszitotta 
el magától.

A szörny lapos, förtelmes fejéből két nágy, 
hűséges emberi szem szivrepcsztően bánatos, két
ségbeesett pillantása szegezödött az anyára. Azután 
reményvesztetten iparkodott a kigyó elbújni az el- 
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tung-ok oly tömegesen árasztják el az orszá
got, hogy .Magyarországon több példány 
található német képesfolvóiratbó). A szak
lapok terén a németek dominálnak, — 
úgyszintén a könyvpiaca terén is. Magyar 
könyveket nem vesznek, mig a német ki
adványok sok ezer példányban fogynak el 
itten. Tekintsük meg akármely magyar 
könyvkereskedő üzleti könyveit, kirakatát 
s látni fogjuk, hogy a magvar könyvkeres
kedelem fiókja a németnek.

A magyar kereskedelem aránytalanul 
nagy részben német nyelven történik. Né
metek az üzleti könyvek, németek az egy
mással érintkező kereskedők, német a tőzsde, 
német a hadsereg.

S a hol már igazán magyar a magyar, 
ott is gyakran, bár honi nyelven, német 
szellem fészkelte be magát. Iskoláink ugyan 
magyarok, de a rendszer az német. Tudo
mányunk fiókja a németnek. Budapest fő
város építkezési módja, számos szokása, 
életrendje, bürokracziája: német eredetit.

A magyar kultúra, mint egy Laokon 
vergődik a németség ölelésében.

Nem apró sikerecskékre, — hanem nagy 
vívmányokra volna szükségünk. Oly szellemi 
irányra s ebből eredő intézkedésekre, me
lyek a nemzeti szellemnek uj lendületet ad
nak. a magyarság lelkesedését felébresztve, 
a jogos aspiráeziókat az álmok országából 
a valóság terére varázsolnák. Oly férfiak 
kellenek a kultúra élén, kikben a magyar 
nemzeti műveltség nagy eszméje lángol s 
kiknek tüze áthassa a hazát s véget vessen 
a közönynek a pangásnak.

A málezai mulatság.
Utána vagyunk, elmúlt. Lelkünk csak a vál

tozatos, élénk képek, szivünkben pedig valami 
el nem nyomható bánat maradt vissza; visszasír
nék azt a sok szépet, azt a kedves órákat, melye
ket tőlünk a kérlelhetetlen múlt csak az imént 
magával ragadott . . .

Értem a vasárnap délután a málezai fürdőben 
lezajlott lasztoméri jótékonyczélu hangversenyes bált.

Helyesen cselekedtek az intézők, hogy ezt a 
bált ide tették át, mert (ismervén először Stépán 
Gábor nemes, fenkölt lelkületét, aki minden nemes 
eszmét, intézményt páratlan bensőséggel felkarolni, 
támogatni kész; tudták azt is, hogy a málezai 

száradt füvek között. Érezni látszott, hogy élethi
vatása undort ébreszteni mindenha.

Mély részvét fogta el Magdolnát. Ellenszenvét 
legyőzte végre kínnal, odaborult a szörnyeteghez, 
megfogta gyengéd kezekkel és csuszainlós testét 
odacsavarta hófehér meleg nyaka köré, megcsókolta 
ocsmány, lapos fejét és igy szólt hozzá :

„Ne légy szomorú és ne félj ; ha mindenki 
borzad is tőled, én szeretni foglak, gvámolitlak, 
ápollak és soha, de soha el nem hagylak. Hisz 
gyermekem vagy.*

Halálfélelem verejtéke ütött ki végig rajta, 
hogy a borzasztó csodaszülött szorosan odasimult 
testéhez.

De azért ment tovább, mindég tovább, minden 
pihenés nélkül, sivár, fájdalomtelt utjának pedig 
nem volt czélja. Ha előbb megvetették, most bor
zadtak tőle. Alamizsnát nem kapott többé !

Az erdőkben bujdosott, bogyókból és gyöke
rekből táplálkozott és táplálta a kígyót. — Bekö
szöntött a tél, a vereshegyek megdermedve hulltak 
el. Fehér pelyheket szitált az ég és patyolat takaró 
fedte el a nyár báját, boldogságát, szerelmét, virá
gát és enyészetét. Jéghideg tisztaság töké be a 
légkört. Elmúlt a madárdal, nem ingott többé egy 
levél sem. Az élet tikkadó nyugtalansága csak álom 
vult már!

A kigvó fázott. Magdolna lebontá selyem 
lágyságu aranyhaját és betakarta vele a szörnye
teget. A kígyó éhezett. Hiába keresett számára 
Magdolna éleséget, hiába vájkált félig megdermedt 

fürdő most már az a hely, hol a vidék intelligen- 
ez iája gyakran találkozik, ennél peddig szebb he 
lyet, jobb helyet — hiába — még keresve sem 
találhattak volna.

De min is csalódtak, mert minden oly fé
nyesen sikerült, hogy a legszebb reményeket is 
felülmúlta, oly nagyszámú és intelligens vendég ko 
szőrű sereglett össze, a milyet ily alkalmaknál csak 
nagy ritkán lehet együtt látni.

Jöttek a szélrózsa minden tájékáról, szünet 
nélkül, késő estig; a jegykészlet rég elfogyott már. 
midőn még egyre láttunk özön leni egész családo 
kai messze vidékről, akik a kasszát hiába ostro
molták jegyekért, legfeljebb egy-egy program mot 
kaphattak jegy helyébe.

Mily lélekemelő látványt nyújtott aztán az a 
circa 300 (inondd háromszáz) úri hölgy együtt, akik 
a tribünnek szolgáló terrasszal szemben egy tágas 
és díszes sátorban elhelyezkedtek, hogy a dilettán
sok művészi ügyességgel bemutatott alkotásaiban 
gyönyörködjenek.

Nem tudom, igazán, hol kezdjem, kit emel
jek ki a szereplők közül, ki érdemelte a legelső 
babért, mikor mindegyik oly kitünően kitett ma
gáért.

Oláh Matild urhölgy igen is megérdemelte 
az applauzusl és gyönyörű virágadományt az ő 
kedves és elragadó szépen énekelt „valzer rondo* 
és magyar szólójáért. Olchváry Gizella urhölgy 
ugyanazt kapta művészies zongorajátéka és friss 
humorral előadott Rákosi „vallomásokért.1*

A 22 tagból álló abarai népdalárda, melyet 
Fábián István ottani tanító inesteriesen kiképezett 
és bemutatott, ugyancsak nagy hatást keltett 
„Nemzeti Zászló*4 „Tavasz elmúlt** „Élj őseink 
hazája** „Szózat** czimü müdarabokkal, melyeket 
ismételni kellett. Egyúttal bizonyságot tett Fábián 
— coram publiee — arról, mennyire lehet és kell 
ily dalkörök által a közművelődést, társulást és 
nemzeti érzületet a romlatlan magyar nép között 
fejleszteni.

A műkedvelő zenekar által (8 tag) hegedűn, 
czimbalmon, fuvolán eljátszott „kuruez dalok*, 
Stépdn Aladár ur cziinbalom szólói, Olchváry Ernő 
gordonka produkálása. Farkas Andor, Sállá y Béla 
és Nyitray Lajos méltóságteljes ünnepélyes szava
latai, melyeknél színre kerültek : „Az apród** Somló 
Sándortól, „Kedves ember** Gabányi Árpádtól, 
„Judás** Várady Antaltól, mind megannyi és kü 
lön külön egy-egy darab művészetet reprezentáltak.

A konczertek 5 tői egész fél 8 óráig tartot
tak, ezután következett bent a táncz, kint a poha
razás.

Nemes büszkeséggel telt el mindenki, midőn 
este a kivilágított kert telis tele volt a sok szép 
vendéggel, kiket bátran 600-ra becsülhettünk.

A tiszta bevétel, a mit egészben a kitűzött 
szent czélra félretettek — mint hallani — 340 frí 

kezeivel a hóban, nem talált semmit. Megfogta a 
kígyó fejét és kimondhatatlan szeretettel odaszori- 
totta kebléhez o szavakba törve: „Igyál szivem 
véréből!

A kígyó beleharapott fehér, meleg keblébe 
és mohón szívta magába vérét.

Égő fájdalom futott végig a szerencsétlen 
tagjain . . . azután mély, szent béke fogta el 
meggyötrött szivét. Először nézett szomorú vándor
lása óta bátran maga elé. Előtte egy kereszt állott, 
melyen M gváltó függött véres kezekkel és lábakkal.

A bűnhődő megijedt és félretántorodott.
De a néma csenden át szives, lágy hang 

hallszott:
„Magdolna !**
Megállóit.
A megváltó feléhajolt és úgy szólt kegyesen 

hozzá :
„Pihend ki magad!*
Elrémülten tekintett Magdolna beszennyezett 

ruházatán végig.
Öltönye hófehér volt: a koszorú után nyúlt, 

hogy kidobja bajából, de a tivornyák koszorúja, 
töviskoronává változott — a vértanuk koronája vált 
belőle. Lerogyott a megváltó lábaihoz, megköszönte 
kiváló kegyelmét és dicsőítő ájtatos imában. Midőn 
végre felakart kelni, kereste a kígyót — eltűnt. 
Helyette Magdolna mellett egy angyal állt hatalmas 
aranyszárnyakkal és a szörnyeteg szép szemeivel. 
Csak egyetlen szót ejtett ki :

„Anyám !• Fordította : Ipoly, 

volt, de sokkal többre is mehetett volna, ha több 
jegygyei el lettünk volna látva, hogy ez nem volt 
utoljára jegy nélkül, szabadon fogadtunk mindenkit.

Teljes lehetetlen volt ezen hölgylengerről név
sort összeállítani, mivel legnagyobb részt ismeret 
lenek is voltak előttünk. De ott láttuk a helybeli 
intelligencziát is teljes számban — kimondhatatlan 
nagy örömünkre.

A táncz világos reggelig folyt rózsás jó kedv
ben, mig az apák vig serege a hosszú asztalsorok
nál a Pintér Jakab fürdő vendéglős által kifogásta 
lanul és mindenki teljes megelégedésére felszolgált 
kitűnő ételekhez sorozott még kitünőbb borokba 
fojtogatta a talán hazulról hozott házi gondokat.

Úgy hallom, hogy a jövő szt. István napján 
az abarai dalárda alap szaporítására egy ehhez ha
sonló összejövetelt szándékoznak rendezni itt. Sze
rencse hozzá !

L. I.

Vegyes hírek.
— Szélit látván. Az augusztus 20 ára eső 

Szent István napi ünnep városunkban mindig két
szeres ünnep, mert e napon szokta tartani Sulyovizky 
István városi főbíró névnapi ünnepélyét, moly ab 
kálómból fényes estélyeket rendez lakásán. Ez 
idén is igy volt. A meghívottak közül harminczan 
jelentek meg és ünnepelték a legemelkedettebb 
hangulat mellett a közszeretetben álló főbírót, a 
ki vendégei iránt a legszeretetreméltóbban és utá- 
nozhatatlanul töltötte be a házigazdái szerepet. 
Nyolcz órakor vette kezdetét a fejedelmi estebéd, 
mely eltartott 11 óráig. Összesen három fel köszön tő 
mondatott: főt. Ihnátko János és Olcsváry Berta 
lan ny. kir. járásbiró a házigazdát éltették, mig 
az ünnepelt vendégeit köszöntötte fel. A menti kö
vetkezőleg volt összeállítva:

Dobos és )
Pischinger )I tartár mártással 

Kassai aódar ) ,.. 
Füstűit nyelv ) h,,le«sn 

Malaez p. veres káposztával 
Borjú szelet sav. uborkával 
Szűz siilt uborka salátával 
Bélszín soussal
Pulyka \ 
K»e“» < beKttel

Kappan /
Rántott csirke

torta

és ) .
j sajt

Ementhali
Imperial
Mogyoró és ezukorkák

Őszi baraczk
Császár körte
Szilva, Renglau, Szőllo

galuska

Fagylalt — Fekete kávé

Extra lesznai . £
Sztárai saját termés j 5 
Szamorodni 1883-ból ( 
„Talismáu Sec“ X 
„Margit- savanyuviz / -®

Irós tészta 
Juh túrós és ) 
Káposztás )
Nem csoda, hogy a fejedelmi ételek és italok any 
nyira felvillanyozták a jelenvoltakat, hogy egész 
reggelig maradtak együtt a legkedélyesebben mu 
latva.

— Iskolai beiratások. A helybeli állami 
elemi iskolában az 1898—99-ik évre a beírások 
f. évi szeptember hó 1-töl 8-áig eszközöltetnek. — 
Az állami iskolába járó tanulók 2 frt tandijat és 
65 kr. beirási dijt a beírás alkalmával előre tar
toznak lefizetni. A teljesen vagyontalan szülék 
gyermekei a városi hatóság által kiállított szegény
ségi bizonyítvány alapján a tandíjfizetés alól a 
nagyméltóságu vallás és közoktatási magyar kir. 
miniszterim által mentetnek fel. A beirás alkalmá 
val a szegénységi bizonyítvány az igazgatóhoz 
beadandó. A 65 kr. beirási dij alól egy tanuló 
sem mentetik fel. A javitó vizsgálatok szeptember 
1 én és másodikén délelőtti órákban tartatnak meg. 
Ezen vizsgálatra csak olyan tanulók bocsáttatnak, 
kiknek egy, legfelebb két elégtelen osztályzatuk 
van. A ki két tantárgynál többől kapott elégtelen 
jegyet, az az osztályt ismételni tartozik. Figyelmez
tetnek a szülők, hogy úgy az iskolába, mint pedig 
az óvodába és ipariskolába való beiratások alkal
mával tartoznak a gyermekek keresztleveleit be
mutatni. Az állami iskolai gondnokság.

Áfhelyexés. a vallás és közoktatásügyimi
niszter Orotzy Gizella és Viktória helybeli állami 
óvónőket áthelyezte Liptó-Szent Miklósra. Ide egy
előre még csak egy óvónő helyeztetett és pedig: 
Tolvay Irén Beregszászról.

— A sxáj- és körömfájás átragadása 
ax emberre. A .Magyar Gazdák- lapjának egyik 
legközelebbi számában a következő közlés foglal
tatik : Az állatok száj- és körömfájás betegsége 
ragadós az emberi kre is, a mint azt egy hannoveri 
orvos saját betegeinél észlelte. A betegség külö
nösen gyermekeknél, kik száj és körömfájós te
heneknek hideg, nyers tejével táplálkoztak, lépett 
fel. A betegségnél a beteg nyelvén és ajkán fáj 
dalinas, hólyagos kiütések támadnak, melynek kö
vetkeztében a gyermek hiányosan táplálkozván, 
lesoványodik. A tapasztalatok azt mutatták, hogy 
a betegség oly tehenek tejének élvezete után 
lép fel legnagyobb mértékben, melyeknél a száj- 
és körömfájás betegség még csak előcsirájában van, 
de teljes mértékben még nem fejlődött ki. A be
tegségnek’ úgy veszszíik elejét, ha a tejet elébb 
fölforraljuk s csak azután használjuk fel.
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— Helyette! anyukönyvvexetö'. A Tóth 
Árpid városi jegyző lemondása folytán üresedésbe 
jött helyettes anyakönyvvezetői állásra a belügymi
niszter Widder Bertalan oki. jegyzőt nevezte ki, a 
ki egyben mogbizatott a házasságoknál teljesítendő 
közreműködésekkel is.

— Az ungvári állami reáliskolában 
az 1898/99. tanévre vonatkozólag a beiratások fo
lyó évi szeptember hó 1., 2. és Bán tartatnak, 
mindenkor délelőtt 9 órakor 11 óráig és délután 
2—3-ig. A beiratásnál a születési, az ujraoltási és 
a megelőző tanévi iskolai bizonyítvány előmuta
tandó. Felvételi dij 2 frt, ifj. könyvtári és évi ér
tesítői díj együttesen 1 frt. Tandíj egész évre 18 
frt, mely összeg 4 egyenlő részben fizethető. Tan
díjmentesség elnyeréséért a kérvényeket a reális 
kólái igazgatósághoz czimezve szeptember hó 15 ig 
kell az osztályfőnöknél benyújtani. A szegénységi 
bizonyítványban a családtagok száma s a fizetett 
egyenes adó összege feltüntetendő. (V K. Min. 
2900/1881. sz. r.) Javító, felvételi és magán vizs
gálatokat augusztus hó 29-én, 30 án és 31 én, d. 
e. 9—11 óráig tartunk. Az igazgatóság.

— Vasvillával fizető adós. Tóth József 
tolcsvai lakos ötszáz forinttal tartozott Csorba Já
nosnak. Mikor Csorba adósát beperelte, Tóth dü
hében vasvillát ragadott és annyira összeszurkálta 
Csorbát, hogy ez most élet halál között lebeg.

— A ki ötven esztendő óta nem 
nyilatkozott. Marosvásárhelyről Írják, hogy él 
ott Szabó Lajos nevű öreg ember, a ki a szabad 
ságharczban, mint 19 éves ifjú szolgált s nem egy 
csatában veit részt. A világosi fegyverletétel után 
Szabó fogadást tett, hogy addig, mig Kossuth 
alkotmánya ismét helyre nem áll, nem nyiratkozik 
és nem borotválkozik. Az öreg meg is tartotta 
szentül fogadását s ma is lehet látui Vásárhely 
utczáin a hosszú hajú s szakáin 48 as honvédet. 
Most, hogy a kiegyezés válsága kísért a lapokban, 
nagy mohósággal olvassa a lapokat s napról-napra 
reméli, hogy végre ütött az az óra. a mikor fo 
gadása felszabadítja s megnyiratkozhatik s megbo- 
rotválkozhatik. Szegény jó öreg, pedig ugyancsak 
hiába reménykedhetek, mert bizony bizony nagyon 
messze vagyunk még Kossuth alkotmányától.

— Agyonlőtt tanoncz. K véletlen köny- 
nyelmüségnek lett áldozata szombaton, e hó 20 án 
Gálszécsen egy borbély tanoncz. Valami Tomkó 
nevű suszterlegénytől vett egy ócska revolvert, de 
miután azt később tisztátalannak találta, visszavitte 
az eladóhoz azon czélból, hogy vagy tisztítsa ki, 
vagy pedig adja vissza pénzét. A hogy Toinkó 
forgatta a rozsdás revolvert, egyszerre csak elsült, 
még pedig oly szerencsétlenül, hogy a szegény 
Gyurbola István varannói illetőségű borbély inas 
halva rogyott össze.

— Galicziai zsidók bevándorlása. Mi
óta a galicziai zsidóüldözés megkezdődött, azóta a 
duklai szoroson, a hajdani Jozefinum utón csapa 
tokban özönlik a menekült zsidók sokasága Zemp
lén megye határszéli községeibe. Ezt az utat azért 
választják, mert ezen a hajdan oly élénk forgalmú 
utón ma már alig van közlekedés, az útvonal pe
dig e miatt jóformán őrizetlenül áll. Legtöbb me
nekült Sztropko városba fordul meg, Sztropkón, a 
hol a határszéli őrs parancsnokság a bevándorlást 
megakadályozni volna hivatva, a csendörségi lét
szám az őrsvezetővé! együtt mindössze három em
berből áll, az őrskerület bejárása azt is annyira 
elfoglalja, hogy a bevándorlás megakadályozására 
gondolni sem lehet. Legkétségbeejtöbb azoknak a 
magyar zsidóknak a helyzete, a kiknek községein 
a bevándorló lengyel zsidók átvonulnak. Ezeket a 
menekültek valósággal megsarcolják s mig egy 
részük az irgalom nevében nyújtott fillérekkel 
megelégedve tovább vonul Nagy-Dobrán át az or 
szág belsejébe, addig a másik rész ott maradt a 
magyar hitsorsosok nyakán s naponkint zaklatja 
ezeket könyör adomány gyűjtése czimén. Egy egy 
magyarzsidó család hetenkint két három forintot is 
kénytelen adományozni a menekültek számára. A 
tizenöt kilóméternyire fekvő Felső-Szvidniken, a 
mely már Sárosvár megyében van, őrködnek ugyan 
a csendőrök, de ezek is csak a határig tolonczol- 
hatják a bevándorlókat, a kik a határszéli fogadó
sok útbaigazítása szerint a duklai szoroson át 
Sztropkó felé megint csak Magyarországba jönnek, 
mert a saját hazájukba nem fogadják be őket. 
A bevándorlók egyre érkező csapatai az ókori 
vándorlásokra emlékeztetnek s a sztropkoi zsidóság, 
mely nem tudja, hogy mikor szakad vége az in
váziónak, azzal a határozattal oldotta meg a rend 
szeres pumpolás kérdését, hogy jövőre minden 
galicziai menekült 25 kr. segítséget kap az alkalmi 
pénztárból, a melyhez minden sztropkoi zsidó hoz
zájárulni taitozik, de a menekült a segély fölve- 
vése után köteles a várost azonnal elhagyni.

— Esküvő, Folyó hó 23-án volt az eskü
vője Engd Sámuel helybeli órás és ékszerész 
leányának Gizellának, Bezrman Dezső ungvári ke
reskedővel.

— Lajos, Ez a név is a hagyományos és 
jeles névnapok közé tartozik. Alig van számottevő 
város vagy falu, hol ne lenne Lajos, a hol pedig 
az van, ott mindenütt meg is ünnepelik a jeles 
napot. Városunkban is kedélyes Lajos ünnep volt 
tegnap este, a mikor Bucsinzzky Lajos ünnepelte 
névnapját, körülvéve a számos jó barátok és tisz
telők serege által, kik a vendégszerető házigazda 
és családja szívessége és szeretet reméltósága kö
vetkeztében olyan vidám és derült hangulatba estek, 
hogy egész késő hajnalig együtt maradtak.

— 2Ő éves Jubileum, Szép ünnep folyt le 
f. hó 21 én Őrmezőn. Ezen napon tartotta 'lellyes 
niczky László, odavaló plébános, 25 éves fordulóját 
annak, hogy az őrmezei rk. plébánián mint lelkész 
működik. A nagy monumentális templomot teljesen 
megtöltötte a hívők népes sereg*', a kik a plébánia 
kegyurnőjével özv. Széchényi linréné, szül. Sztáray 
Alexandra grófnővel élükön szép példáját adták 
lelkipásztoruk iránt való szeretőtöknek. Az ünneplő 
plébános meghatottan mondotta szent miséjét, mely
nél volt káplánjai segédkeztek; az oltár körül 
pedig rokonai, valamint a kerületi és vidéki pap 
ság foglaltak helyet. A szent beszédet Szkurkay 
Lénárd sztárai plébános mondotta. Isteni tisztelet 
után a résztvevők a plébániára vonultak, a hol 
Lehóczky Endre esperes a kerület papságával járult 
a jubiláns elébe s öt szeretetteljesen, szívből üd
vözölte. Az ebédnél számos felköszöntő hangzott 
el. Legelsőnek a házigazda szólalt fel s hálát adván 
Istennek a vett kegyelmekért, poharát a kegyurnő 
ő Exclencziájára és vendégeire emelte. Dr. Schiitz 
Nándor soókuti esperes plébános kedélyes, ötletek 
ben gazdag szavakkal emlékezett meg barátjáról, 
a jubilánsról. Kovák József alsó körtvélyesi plébá
nos a jubiláns rokonait éltette. Szkurkay Lénárd 
Kassay Istvánra, az eperjesi főgymnázium hittaná
rára emelte poharát, a ki, provokálva érezvén 
magát, nem maradt adós a felelettel. Fass&d József, 
mint volt őrmezei káplán, többi jelenvolt társainak 
nevében, lendületes szavak kíséretében ivott áldó 
mást a jó princzipális egészségéért. A víg lakoma 
a legkedélyesebb hangulatban estig tartott.

— Az ungvármegyei főjegyző válasz 
tás a jövő 15 én tartandó vármegyei közgyűlésen 
fog megejtetni. A jelöltek érdekében a pártok ve 
zéremberei mindent elkövetnek, hogy dicsőséggel 
kerüljön ki jelöltjük a választási harczból. líeriiáth 
Dezsőnek és Lörinczy Jenőnek egyaránt nagy a 
pártja.

— Vj ipartörvény-novella. Az igaz 
ságiigy miniszter, a kereskedelemügyiminiszterrel 
egyetértve, az 1884 iki ipartörvénynek novelláris 
módosítását készít elő. Az uj novella több kisebb 
jelentőségű módosításon kívül legfőként az ipari 
képesítés ügyében akarja a jelenlegi viszonyokat 
megváltoztatni, a mivel a hazai iparosságnak egyik 
leggyakrabban hangoztatott óhajtását teljesítené.

— A cséplőgép áldozata. Két hét előtti 
számunkban közöltük, hogy Tőke -Terebesen egy 
fiatal leánynak leszakította kezét a cséplő, most 
ugyanannál a gépnél ismét szerencsétlenség történt, 
még pedig halálos, a mennyiben egy ott dolgozó 
embernek a lábát szakította le a gép, minek követ
keztében a helybeli közkórházba kellett szállítani, 
hol sebeiben meghalt.

— Sajtóperünk. Mint magánúton értesü
lünk, a kassai kér. csendőrparancsnokság lapunk 
ellen megindította a sajtópert azért, mert megír 
tűk, hogy a inálczai és vinnai csendörség milyen 
humánusan járt el azokkal a zsidókkal szemben, 
kiket minden alapos ok és indok nélkül rituális 
gyilkossággal vádolt. Az esküdszéki tárgyaláson 
szerkesztőnket Dr. Mozkovitz Ervin homonnai ügy
véd fogja védeni.

— Esküvő. A mai napon esküszik örök
hűséget Sztárán Kulin Ödön kir. Ítélő tábla biró 
Fejérváry Margitnak.

— Még egy névnapi ünnepély. A na
pokban kijutott a névnapi ünnepélyekből. így 
Czibur Bertalan takarék pénztári vezérigazgató há 
zánál is rendkívül kedves mulatság volt a házi
gazda névnapja alkalmából. E hó 23-án este gyűlt 
ossza a vendégsereg, melyet különösen a szereidre 
méltó háziasszony kiváló kedvessége, párosulva a 
házigazda előzékenységével egészen lebilincselt és 
ragadta a legvigabb hangulatra.

— Kinevezés. A sátoraljaújhelyi kir. pénz 
ügyigazgató a helybeli adóhivatalhoz kinevezte 
Sztankó Ernőt díjtalan adóhivatali gyakornokká.

— (Nyilvános köszönet.) Alulírottak kö
szönettel adóznak tek. Ihuránszky Tihamér urnák 
azon tényeért, hogy az épülő szalóki gk. népisko
lának 50 frt értékű faanyagot ajándékozott. Ugyan
csak ő már akkoriban megváltotta a bánóczi állo

mási szépszavu csengőt s nekünk adta. Mindezekért 
fogadja ismételten köszönetünket. Kelt Szalókon, 
1898. augusztus 18. Az isk. szék nevében Crur- 
govich György, iskolaszéki elnök, Bréda András 
gondnok

— Próbabál. Folyó hó 20-án tartotta meg 
a próbabálat Ktszler Mór táneztanitó növendékeivel 
a Barnai bán. Ez alkalommal a szülőkkel együtt 
a jelenvoltak meggyőződtek arról hogy Kttzler 
csakugyan a legnagyobb szakértelemmel és oda
adással tanítja tánczolni a gyermekeket és méltó 
arra, hogy a szülők rábízzák gyermekeiket.

— A tűzbiztosítások. A tüzbiztositó in
tézetek ismét mozgolódnak és fel akarják emelni 
városunkban a dijakat, miután igen gyakoriak a 
tüzesetek. Sőt, mint tudjuk, némelyik már fel is 
emelte és a biztosításokat szigoritották azzal, hogy 
ingóságokat nem is fogadnak el biztosításra.

— Talált kendők. Lefkovics Lipót málezai 
kereskedő Nagy-Mihály és Mocsár között 15 drb 
uj szatén fejrevaló kendőt talált. Igazolt tulajdo
nosának a becsületes megtaláló készséggel adja 
vissza a kendőket.

— „A ki másnak vermet ás, maga 
esik bele.“ Ez a közmondás nagyon is alkal
mazható Roskó János homonnai kerülőre, a ki tegnap 
üldözőbe vett 3 czigányt azért, mert kukoriczát 
akartak lopni. A hogy ezek futni kezdtek, Roskó 
lekapta válláról rozsdás fegyverét és a czigányokra 
lőve, oly szerencsétlenül sütötte el fegyverét, hogy 
balkezét teljesen leszakította a lövés.

X jRo/towc*y-féle „ riszagy'őngyt* sárga
dinnye kapható Marmorstrin Jenő üzletében Nagy- 
Mihályon.

CSARNOK.
A keserű krémes.

Nagy humorista volt az én lakótársam ; a 
nagy fejű Mátyás. Azzal a külömbséggel azonban, 
hogy nem ő nevettetett minket, hanem mi nevet
tünk rajta. Már az alakja is kaczagtató volt a 
jámbornak. Ha én őt csak megközelítőleg le tud
nám Írni, akkor egy sort sem írnék többet, az 
magában is elég lenne egy pompás humoreszknek. 
Mintha két kurta gereudára lett volna elhelyezve 
egy kád, azon meg egy hordó. És ezen herkulesi 
testalkatakban olyan áldott báránytermészet vala, 
hogy a legvastagabb tréfát is egykedvüleg tűrte, 
legföljebb néha néha jegyzé meg :

— No, no, . . . majd . . . majd ! !
Mindamellett ki tudja, lett volna-e belőle 

humorista, ha nem én velem hozza össze a keserű 
végzet. En ugyanis kitünően értettem hozzá, mi- 
kép kell őt ügyes vakargatásokkal odáig juttatni, 
hogy valami képtelen okosság süljön ki az ő fe
jéből, a min aztan valamennyien oldalfájást kaptunk.

Kedveltek is voltunk a zsurokon nagyon. 
Mindenüvé együtt hivtak el bennünket, olyanok 
voltunk, mint a sziámi ikrek, egyik a másik nél
kül n* m ért egy hajitó fát. Együtt kitűnő bohózat 
voltunk, különválasztva valami savanyu monológ. 
Meg is mondák a hölgyek nyíltan, hogy engem a 
nagy fejű Mátyásért türnok, a nagy fejű Mátyást 
meg én értem. Szóval illedelmes, szívesen látott 
vendégek voltunk.

Legszívesebben a ezukrász kisassszonv zsur 
jára szerettünk elmenni, mert ő volt a mi közös 
ideálunk. A mikor megláttuk, mindketten odalet
tünk. Ha azt mondom róla, hogy szép volt, keve
set mondtam. Nagy fekete, nedves fényben csillogó 
szemeivel olyanforma benyomást tett az emberre, 
mint reggeli harmatban rezgő sötétpiros rózsa.

A Mátyás szerelme legelőször abban nyilat
kozott, hogy rettentő hascsikarást kapott. Megevett 
vagy huszonkét krémest s másnap a krémszínű 
nyakkendőmet is leakarta tépni. Rövid idő múlva 
én estem ebbe a betegségbe. Mert mi érzelmeink 
nagyságát krémesekkel mértük. Tizenöt krémes 
volt: az ábrándos, harminca: a kétségbeesel sze
relem. Mátyásnak jobb gyomra volt, mint nekem, 
ő tehát szerelmesebb volt, mint én. Én sohse tud
tam túl menni az ábrándozáson, sőt ha észrevettem 
hogy Erzsiké a huszártisztekkel is bizalmasan 
enyeleg, érzelmeim rögtön három sütemény árle
engedést szenvedtek.

Pedig kár volt, mert Erzsiké nem a huszár
tisztekbe volt szeremles. Legjobban szerette ő talán 
a tánezot, meg saját magát. Az igaz, hogy gyö
nyörűen tudott tánczolni! Ha apró piczi lábaival 
a csárdást lejtette, a levegő szerelmi vallomást 
csengeti körülötte; én legalább mindig forogni ér- 
zém a földet, mikor a valezert járta.

Mátyással a mint észrevettük, hogy a táncz- 
iskolába jár, rögtön mi is beiratkoztunk. Mátyás 
szenvedélyes tánezos volt; soha dühösebben tán
czolni nem láttam, mint őt. Azt hitte az a chikkes,
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ha Unccoanöjél úgy megrázza, mint a roaUt s ha 
egy pillanatban hűiromuor végig futja a termet a 
• Ktabeu legalább is három embernek a lábát le
tapossa. Ha csak öt tyúkszemet irtott ki, elveslett- 
nek tartó a napot.

Egy este ssünetközben igy szóltak hozzám
a kisasszony ok:

— Ugyan édes Veres ur, mondja meg már 
annak a Mátyásnak, hogy türtőztesse egy kicsit 
magát, ne ugráljon olyan veszettül. Vagy ha ve
lünk akar tánczolni bolondul, akkor menjen a 
ménesre!!

Szaladtam Mátyáshoz, útközben azonban mást 
gondoltam s azon a tánezórán nem szóltam neki 
semmit. Csak midőn haza é.-kezénk, mondám neki:

— No Mátyás, ha én rólam úgy nyilatkoz
nának a hölgyek, mint te rólad, büszke lennék rá 
egész életemben.

Mátyás előre büszke arczot vágott hozzá.
— Mit ?, mit ? siirgeté hévvel.
— Nem győztek dicsérni, hogy milyen el

ragadóan tánczolsz. A pillangó libkedése otromba 
szökdécselés a te tinóm mozdulataidhoz képest 1 
Nem is ártana, — mondák — ha egy kicsit tüze
sebben tánczolnál. Ugy-ugy, nagyobb hével egy 
kicsit barátom, ne olyan unalmas lajhár módra. 
Mutasd meg, hogy tüzes magyar vér szorult beléd.

Mátyás birt annyi önismerettel, hogy azt 
mondá rá:

— Nem lehet a’l
— De úgy van — mondám. — Sőt, mint 

őszinte barátod, én is tanácslom neked, hadd el 
azt a kimért, szelid mozdulatokat, vidorabban, 
szenvedélyesebben egy kissé, 
fognak szereiül érte I

— No ne félj ! felelte 
három óráig nem tudtam 
próbálgatástól.

A következő este nagy 
kezett. Mátyás az első tánczot nem tánczolta, a 
másodiknál azonban olyan arczczal állt ki a középre, 
mint a ki valámi nagyot készül tenni. Én siettem 
is ki a teremből, gondolván, hogy: no itt lesz 
valami.

Hát csak az történt, hogy Mátyás a legelső 
mozdulatával két fiatal embert, a kik szerencsét
lenek voltak éppen akkor az ajtóban álldogálni, 
kidobta a hóra, a másodikkal a mamákat seperte 
le iszonyú sikoltozások között a falmelletti székek
ről ; a harmadikkal a petrezselymet áruló leányokat 
mázolta a falhoz, a negyedikkel úgy ütött szét a 
halálra rémült ezigányoit között, hogy a nagybőgős 
a saját nagybőgőjén jött keresztül s belőle kiabált 
ki, hogy vége vau a világnak, az ötödiket már 
nem érkezett megtenni, mert az időközben meg
telefonozott tűzoltók oly vehemeneziával találták 
vizi-lövegekkel össze vissza lövöldözni, hogy sze
gény Mátyás nem gondolhatott egyebet, mint, hogy 
valami büvhatás követk ztében vízilóvá változott. 
Hajnalodon, a mikorra megbirták kötözni.

Hej 1 de én is kikaptam a magamét. Mátyás 
a mig le nem feküdtünk, nem szólt semmit. Ak
kor aztán odaállt az ágyam elejébe s elszavalta 
Leár királyból az örjöngési jelenetet, egyszer, két
szer. tízszer, százszor, hogy engem a megőrülés 
környékezett. Kimondhatatlan kínomban először a 
takaróm izzadt át, később — nem tudom álmodám 
e — tócsába képzeltem magamat s reggelre kitöri 
a harmadnapos hideglelés. Legnagyobb bánatomra 
Mátyás még el sem rekedt.

Hanem 'iszen nem soká kigyógyultam én be 
lőle, Erzsiké mindennap meglátogatott s olyan rész
vétteljesen ült az ágyam mellett, miutha ... de 
tartsunk rendet

Egy este rendkívül nagy izzadság cseppek 
mutatkoznak Mátyás barátom homlokán, a mint 
az Íróasztal fölé hajolva sebbel-lobbal irt volna 
valamit, ha tudott volna.

— Mi bajod? kérdém részvéttel.
— Hjah 1 szerelmes vagyok.
— Tyhü az áldóját I az fölér egy kholera- 

járvánnyal. Aztán melyik tagod fáj?
— Hjaj I nem tudok verset inti.
— Hát csak ez a bajod? Már azt hittem, 

hogy orvosért kell futnom, hogy oltson be valami 
ártalmatlanitó szerrel.

— Hjah.' könnyű neked tréfálni, de volna 
csak a nyakadba az Erzsiké névnapja s ne tudnál 
rá verset imi, hát . . . izé . . .

Mi volt tennem, megszántam szegényt 
pöndöritettem hirtelenében egy olyan halaim 
zöngeményt, a mely teliden-telt volt álló és forgó 
csillagokkal, myrtus virággal, köddel, szivárvánnyal 
és öngyilkos sóhajtásokkal hogy aki átolvassa, a 
ragya verje meg. Az eszme a végső strophában 
csattant legildomosabban, a mely a következő volt: 

Látod én. mint szeretlek,
Te is szeretsz talán.
Hh nem. . . . úgy króméi helye't, 
Mérget adj óh leány.

Mátyás letisztázta szépen s a névnap elérkez- 
tével egy óriási virágcsokorba rejtve, elküldé Er
zsikének. En éppen uzsonnára voltam hiva nálok. 
Javában fogyasztottuk a pompás mandula-tortát a 
mint két hordár a Mátyás csokrával belihegett. 
Elvevém tölök s mintha szellem sngta volna, egye
nesen ráakadtam a levélre.

meglásd csak, hogy

Mátyás s éjfél utáni 
elaludni tőle a nagy

várakozásomra elér-

Nini! levél! sikoltozzák karba. Olvassa, ol 
VASBA ! !

Én engedék az unszolásnak. De lett is olyan 
kaczagás, hogy a mikorra végigolvastam, a torták 
be voltak harmatozva a lepotyogó örömkönvektöl.

Mátyás megelégült pofával fogadott, a mint 
késő este haza érkeztem. Dicsekedve mondá, hogy 
erre már csak lesz siker!

... És igaza lett a pokol fiának! Erzsiké 

a ki olyan ostoba verset tudott 
_______ jó i„z neki férjnek.
Három hónap múlva karonfogva állítottak be 

bemutatni magunkat.

... XJB lett <* fvao. -----

napról napra jobban kezdett utána járni. I gy gon
dolkozott, hogy t 
Írni, az csakugyan jó lesz

hozzám :
— Van szerencsénk 

mint jegyeseket!!
Én tőlem telbetőleg 

búsultam volna, mikor időközben személyesen gyö 
ződtem meg, hogy Erzsiké kelleténél túl szófogadó 
és engedelmes — még a legkétségesebb dolgok
ban is.

De nem az engedelmességéről tartott engem 
szóval esti hat órától éjfél utáni három óráig a 
„Koroná“-n az én Mátyás barátom, a mint két év 
múlva lesoványodva találkoztam vele.' És a bölcs 
ember, még elhitt magához béke csinálónak!!

— így lett neki keserű a krémes.
Felelőn szerkesztő ; Gál Vilmos. 

Kiadó-tulajdonos: Landesman B.

ürültem nekik. Minek

HIRDETÉSEK
ez.M*89i)“' ~ Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. éri LX. t.-c*. 104. 
$-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járásbíróság 1898. V. 159. számú végzése által Dr. Kállai 
József ügyvéd által képviselt Widder testvérek budapesti bej. 
czég felperes javára Weinberger József és t«ai ellen 300 frt 
tőke, ennek 1897. évi szeptember hó 15. napjától számítandó 
ti®/, kamatai és eddig összesen 87 forint 96 kr. perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 1770 frtra beesőit cséplőgép, lovak és 
tehénből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnxk.

Mely árverést a fenti számú kiküldést rendelő végzés 
folytán a helyszínén, vagyis alperesek falkusi lakásán leendő 
eszközlésére 1898. évi augusztus hó 29-ik napjá
nak délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében 
a legtöbbet Ígérőnek becsárou alul is eladatni fognak.

Kelt N.-Mihályon, 1898. évi julius hó 23. napján.
Gál Vilmán, 

kir. bir. végrehajtó.

Hirdetmény.
Kitűnő minőségű anya- és sarju- 

sxéna, lóhere, zabszalma, bükköny
szalma, lóhereszalma, rozs és buza- 
szalma és polyvák, gazdasági gépek 
és eszközök, továbbá legfinomabb 
burgonya és takarmányrépa bérlet 
elhagyás miatt jutányos áron eladó 
PROPPER JENŐNÉL, 

HANAJMÁN.

170. szám
1898. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
f-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a saujhelyi kir. 
törvényszék 1898. évi 3487. v. számú végzése következtében 
Pekáry Gyula ügyvéd által képviselt naujhelyi takarékpénz
tár végrehajtató javára. Lónyai Sándor homonna-rokitói bir
tokon ellen 1400 frt s jár. erejéig 1898. évi májúé hó 13 áu 
foganatosított kielégítési végrehajtás utjáu lefoglalt és 2330 
frtra becsült 10 drb ökrök és 9 drb lovakból álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a homonnai kir jbiróság V. 52/2 ex. 
1898. sz. végzése folytán 1400 frt tőkekövetelés, ennek |89«. 
évi február hó 1-ső napjától járó 6®/, kamatai 44 frt és ed
dig összesen 91 forint 43 krban biróilag már megállapított 
költségek erejéig Homonna-Rokitón végrehajtást szenvedő 
lakásán leendő eszközlésére 1898. évi SASptemlxr hó 
8-ik napjának délutáni 4 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében a legtöbbet Ígé
rőnek becfárou alul is elfognak adatni.

Kelt Homonnán, 1898. évi augusztus hó 10. napján.
Tomory Antal, 

kir. bir .sági végrehajtó.

Egy vagy két vidéki iskolai 
leánynövendék 

teljes ellátást 
kaphat szept. hó 8-ától kezdve 
özvegy Bika Mihálynénál Nagy- 
Mihályon, selyem-utcza.

a távolba.

kézmü-, női- es férfi- divatáru-üzlete
■ iBi.-ii.r NAGY-MIHALY. ■«

Van szerencsém a n. é. közönség sziveB tudomására juttatni, miszerint 

őszi bevásárlási utazásomról 
visszatérve, azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy úgy divat-, mint pedig 
COUrrent-CZikkek dús választéka által a n. é. közönség legkényesebb ízlésé
nek és igényének íb képes vagyok megfelelni.

Idényszerii női- és férfi-ruha szövetek, díszítések stb. szives meg
tekintésére tisztelettel hívom meg a m. t. közönséget s szives támogatásáért 

kiváló tisztelettel
ifi. KLEHT ITEEM A “NT.

monotint, aquarell, photolitografiai, fény* és szinnyomatu kivitelben 
gyönyörű nagy választékban (több mint ioooo drb) kaphatók 

LANDESMAN B. könyv- és papirkereskedésében NAGY-MIHÁLYON. 
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