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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

IZEBKZIZTÖIÍO:
Hova • lap azellami részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adgpfar~?tsSza.
Bérinentwtlen levelek nem fogadtatnak el.

— Nyllt-ter soronkint 20 kr. —
Hirdetések jutányosán számíttatnak. *

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre .4 frt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Egyes szám ára 10 kr.

iiadóhivítal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyi Itten 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Nők a hivatalos pályán.
(V.) A modern nőnevelés sokszor és 

sokak által vitatott kérdése még nincs meg
oldva ma sem. Az ez irányban kifejtett 
törekvések, kísérletek — legutóbb a leánv- 
gymnásiunt felállításával — még nem iga
zolták az ehez fűzött reményeket, s a ta
pasztalati élet jobbára szánandó helvzetben 
mutatja be ama nőket, kik az uj áramlatba 
úgyszólván — bele kényszerítve az erősb 
nem gondjai és léteszközeivel, kénytelenek 
önmagokat lentartani.

A nőknek térfoglalása a hivatalos pá
lyákon, egyrészt azon abnormis állapotok
nak a következménye, hogy kellő existen- 
tiális alap hiányában itjaink tartózkodnak 
— természet szerinti élethivatásuk — a 
család alapítástól; másrészt folyománya azon 
társadalmi ferde irányzatnak, mely a mai — 
úgynevezett — modern nőnevelési rend
szerben jelentkezik.

Hazánk itt is, mint sok más téren, a 
fejlődés gyors átmeneti korszakát éli s oly 
utánzatnak a szolgálatában áll, melyre a talaj 
culturális téren még kellőleg előkészítve 
nincsen s ez utánzatban a műveltségnek 
sokkal magasabb fokán álló államokat is 
tulliczitálja.

Ilv körülmények között önként fel
merül a kérdés: vájjon nem korai s egész
ségtelen gyors áramlat-e az, melyben a 
hivatali pályákon nálunk tért foglaló nők 
száma szaporodik ?

T A R C Z A. 

Vallomás.
Hej, te szőke kis leány,
— Emlék szel-e még reám '!! 
Emlékszel-e arra te, 
Aki téged' 
Oly igazán szerete ?! 
Hej te, hej te piczike, 
— Aranyos kis Miczike, 
Tudod-e még . . . amit mi 
Nem akartunk 
Egymásnak kivallani? ! . . 
Hát én tovább nem állom, 
Kiváltom kis virágom, — 
Kiváltom, hogy nélküled 
Élnem többé 
E világon nem lehet!

(Szülők.) Csurgovtch György.

Mundurban.
— Keservet* levél —

latén veled szobám, akt;ik szobája ' 
Törvénykönyvek és ti sommás perek! 
Előlegek reményinek tanyája, 
Isten veled, — katonának megyek!

Bocsássa meg a bűnömet nagy Eötvöillnk 
dicső szelleme, ezt a bucsuverset én követtem el,

Sajnos, e kérdésre csak igennel felelhe
tünk. Mert ama inkább hiú, mint őszinte 
állítás, hogy a nők concurrentiájától e téren 
nem kell félnünk, mitsem változtat a ta
pasztalati igazságon, hogy már is sok posi- 
tiót foglalnak el a nők a férfi életpályákon. 
S ez igazságnak kevésbbé hiú, de őszinte 
hirdetői már is sokan vannak a férfiak között.

Nem akarunk félreértetni. Mi nem a 
férfi életpályát betöltő nők ellen Írunk A 
mi óhajunk csak az, hogy vajha egy nő se 
lenne kénytelen a családi tűzhelyet elhagyva, 
az irodai asztal vagy bolti dívány mellett 
kenyerét keresni.

L'gvde mitévők legyenek — kérdez
hetik sokan — ha akaratukon kívül álló 
körülmények mégis oda kényszerítik őket ?

Valóban a kérdés képezi azt a nehéz 
feladatot, mit a táisadalom, és az állam 
vállvetve lennének hivatva megoldani.

Miként czikkünk elején is említettük, 
az ok részben itjaink anyagi helyzetében 
keresendő.

Szerfelett hosszú és drága a tanulói 
pálya és igen csekély a kamat, mit a szel
lemi tőke után nyer a fiatal ember, 25 -30 
éves korában nagy része még nincs olyan 
helyzetben, hogy kellő anyagi eszközök mel
lett családot alapítson.

Ez életkoron túl pedig gyermekei és 
saját jól felfogott jövője érdekében is tar
tózkodik attól.

Nyújtsunk tehát ideje korán jobb meg
élhetési módot fiainknak s nem kell félni 

még odahaza az irodámban, egy járásbirósági ité 
let hátán. Ha majd a helyettesem végrehajtást kér 
rá, mialatt én valahol ott Lőcse környékén 
segítek csinálni a dicső és hagyományos Riick 
wartzkonzentrierungot, valami gyöngeszivii biró ni g 
is könnyezi talán bús sorsomat, mert én m g va
gyok győződve, hogy ez a vers elég érzékenyen 
hangzik.

Kinek mii- van, attól búcsúzik el ilyenkor 
legérzékenyebben. Hát én is elbúcsúztam attól, a 
mit enyémnek mondhatok. Néhány iratcsomó pol
gári foglalatosságom csendes tanyáján. Más előtt talán 
száraz keresetek s unalmas replikák tömege, de 
nekem hős költemény bennük az ellenirat s lágyan 
csengő lyrai dal a védenczemet fölmentő Ítélet. 
Elbúcsúztam tehát és most már benne vagyok 
a „gyöngyéletben“. Mert úgy mondja a nóta:

Gyöngyélet a baka élet csuhája !
Ötöt, hatot hitegetni, 
De igazán nem szeretni!

Hjah, bizony, ment ez akkor, mikor először 
huztuk föl ezt az asszonynépei bolondiló ruhát. 
Mikor a vadonat uj freiwilligos anczugban gyöngyén 
„ kihúzvau végig-végig jártuk szép Kassa utczáit. 
Azt hittük akkor, hogy az egész város a mienk, 
legalább minden szép leánya s asszonya. Gyöngy
élet vök az csakugyan. Csalódás nem ért, nem 
sújtott bánat, egy szőke helyébe két szebb barna 
került. Ez az élet legnagyobb bölcsészeié, melyhez 
csak a katona ért igazán s mihelyt czivil lesz, 
odavesz a bölcsesége. Eiliszter lesz s vén kamasz 
létére iskolába kerül, az ideális szerelem iskolá
jába, és mikor már azt hiszi, hogy uemsokára 

attól, hogy leányaink pártában maradva 
önálló kenyérkereseti pályára menjenek.

Legyen olcsóbb a tandíj és rövidebb a 
tanulói pálva. Hiszen az állam jól felfogott 
érdekében áll, hogy a műveltség a nép 
legalsó rétegében is tért hódítson. Ne legyen 
ebben akadály a magas tandíj. Vegye ke
zébe az állam az iskolákat.

Legyen rövidebb a tanulói pálya. Ne 
hajtsuk gyermekeinket szellemi túlterheléssel 
az ideg s más egyéb bajokba. Neveljünk a 
hazának életerős ifjakat, mert hisz egészsé
ges testben lakik az ép lélek.

Csak imént mutatta ki tüzetesen és 
megdönthetetlen adatok alapján egy tudós 
orosz orvos, hogy mily rombolólag hat 
gyermekeinkre a szellemi túlterhelésből eredő 
idegesség. Hogy mennyire satnyulunk tes
tileg nemzedékről nemzedékekre az iskola 
falai között.

Ha tehát megszüntetjük azokat a gátló 
okokat ifjainknál, melyen anyagi tekintetben 
visszatartják őket a családalapítástól: meg
szűnik a káros okozat is, mely a nőket 
természetellenes pályaválasztásra utalja s 
szükségessé annak is, hogy leányaink ver
senyt tanuljanak fiainkkal, csak azért, hogy 
magas műveltségű illetve tudós nők, de 
gyenge háziasszonyok s még gyengébb hi
vatalnokok legyenek.

Hallunk ugyan ellenvetéseket, hogy a 
nők sok tekintetben jobb hivatalnokok, mint 
a férfiak (?) De mi erre csak azt jegyezzük 
meg, hogy mégis csak jobb háziasszonyok 

czélnál lesz, hogy kijárta a .kursust*, egyszer csak 
azon veszi magát észre, hogy kicsapták az iskolá
ból; de azért a tandijat csak fizeti tovább búval, 
fájdalommal, talán egész életén keresztül. Ez még 
a l•■gbololldabb ebb<n a históriában . . . De ni, 
bizony . . . hogy keveredtem én ilyen „czibiles- 
gondolatok közzé? Busujon a czivil ember, rá ér 
ott a hűvös szobában! Hiszen katona vagyok éu 
most, vagy mi!

Ide csak azt a bakaruhát, illik-e még rám ? 
Nyalka magyar nadrág, de régen nem feszült meg 
rajtam! Annyi bizonyosnak látszik előttem, hogy 
nt m ez a világ legkényelmesebb nemzeti szabása 
s hogy Königratznél nem ilyet viselt az ármádia, 
az is bizonyos, mert ebben ugyan nem tudott volna 
olyan nagyot szaladni. Hát a zubbony ? Sötét kék 
posztóján világoszöld gallér, melyről kihívóan vil
log le a forschrift ellenes két „extra“ csillag, a 
mint az dukál egy czimzetes tizedesnek. Régen nem 
volt rajtam, biz’ ehhez szokni kell újra, szoros 
egy kicsit, de csak a bakkancsot ne kellene be- 
fűzni! Ez már a feladat. Pedig önkénytes korom
ban minő bagatell munka volt! . . . Na még csak 
a sapkát a fejembe, azt a nyalka kék sapkát, az 
tán készen vagyok.

♦
Mint a medréből kicsapott bullám, ngy höm

pölyög már a n-zervista csapat a kaszárnya tágas 
udvarán. Ezek az én baj társaim, a kikkel közös 
fáradságban fogjuk kiizzadni a gyöngyöző verejté
ket, annak deinostrálására, hogy gyöngyéletet élünk.

Közibök keveredem én is. Mennyi ismerős 
köztük, hány régen nem látott kedves arcz egy-
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és családanyák, lesznek ők mint tisztviselők. 
Ne kívánják, hogy a férfiak teljesítsék mel
lettük a házi awzonyi teendőket, mert akkor 
bizonyára egyikük se lenne megelégedve.

A nőt nemével született gyöngédsége, 
ideálistikusabb életfelfogása az ő kis hiva
talába, a családi körbe vonzza. Ez a termé
szet örök bölcs törvénye, mely előtt meg
hajolni kedves és legszentebb kötelessége.

Kalitkába zárt madár ő ott abban a 
prózai büróban, melyet szívesen cserélne fel 
egy kedves családi otthon apró cseprő ba
jaival és pótolhatatlan örömeivel.

Ám ingasson meg minket bárki e kér
désben kifejtett álláspontunkban! Czáfoljanak 
meg maguk a nők: mi tisztelettel meghaj
tunk érveik előtt.

Országos nemzeti szövetség.
Ki tagadná, hogy közviszonyaink ziláltak ? 

Társadalmunk beteg, megöli a közöny. Munkásaink 
hazafias józanságát megmételyezi a nemzetközi 
szoczializmus ; és nemzeti egyéniségünk ellen tör 
a nemzetségi ágitátorok aknamunkája.

Lehet © közönyöseknek maradnunk, midőn 
látjuk, hogy az egykor oly lelkes magyar társada
lom szétfoszlik és darabokra szakad, hogy nyo
mába ellenségeink rögtön rávessék magukat a haza 
testére ? Lehet-e közönyösnek maradni nekünk, 
midőn a magyarnál nagyobb nemzetek sem látják 
feleslegesnek a társadalom folytonos ébrentartására, 
egyesületeket, ligákat alakítani ? Midőn látjuk azt, 
hogy a nálunk jóval kisebb Romániában mily 
eredményeket volt képes elérni a román liga, a 
hatalmas nagy Németországban a S chili ver* in. 
Oroszországban a pánszláv egyesület. Szerbiában 
a Maticza stb. stb. — a melyek mind mind az 
illető nemzetek társadalmának verhetlen és le nem 
nyűgözhető polgári hadserege ?

Es midőn mindezeket szemléljük, lehet e 
közönyöseknek maradnunk a magyar ligával az 
„ Országos Nemzeti Szövetség “-gél szemben ? mely
nek hatalmas és nagy nemzeti feladatokat képező 
czéljait örömmel és lelkesedéssel kell nemcsak 
üdvözölni, hanem felkarolni és támogatni is min 
den magyar embernek.

Nagyon találóan mondta egy ideális gondol 
kozásu államférfin. a „Nemzeti szövetség nem szo
rosan vett kultur-egyesület, nem is akar azoknak 
versenytársa lenni. De meg ha az lenne is, (ámbár 
inkább azoknak munkálkodását van hivatva telje
sen eredményessé tenni) akkor is lelkesedéssel 
kellene a Szövetséget felkarolni minden embernek, 
hisz bármilyen versenyből is nem az egyesületek 
valamelyike, hanem a haza kerül ki győztesen.u

A Nemzeti Szövetség nem foglalkozik poli
tikával s kitűzött ezéijait tisztán társadalmi utón 
akarja keresztül vinni és hogy feladatai egyúttal 
nemzeti feladatok is, bizonyítja az, hogy vezető 

szerre! ügy elbeszélgetnénk, úgy elkérdezgelnénk 
egymást, de még nem lehet, mert vigyázni kell a 
hivó szóra. Sorra szóllingatnak bennünket. Ahol 
ni, épen engem hívnak.

— Gyalogos, czimzetes tizedes, egy éves ön
kény tes : Clauatrarius !

Csak most látom, hogy én is vittem valamire 
katonáéknál. Legalább czimet elég hosszút adtak.

Odaviszem a behívómat meg a könyvemet, 
hogy teljék bennük öröme annak a Bécsből szalaj- 
tott mérges tekintetű tiszt urnák, a ki úgy látszik, 
nagy hajlandóságot érez magában a velem való 
diskursushoz, mert mindjárt elöljárójában megkocz- 
káztatja a veszedelmes kérdést :

— Sprechen sie deutsch ?
Lám, az ember sohasem tudja, hogy minek, 

hol veszi hasznát. Milyen jó most, hogy a német 
gramatikát nyolez esztendeig tanulmányoztam! 
Legalább igy sejthetem, hogy a tiszteit kapitány 
ur körülbelül mit akar tőlem megtudni. Hogy tu
dok-e a nyelvén ? Hát meg is felelek én erre, — 
röviden ugyan, de teljes grammatikai korrektséggel:

— Kein.
Erre az alapos feleletre aztán megakad köz

tünk a szépen indult discurzus és én megmenekü
lök a „hapták" állástól, minek örömére nehány 
bajtárssal úgy szőrmentiben lesompolygunk — a 
viszontlátás háboritlan élvezetére — a kantinba.

A kantin.' egyszerre eszembe tódul a sok 
önkényteskori emlék, melyeknek nagy része van 
ide kapcsolva. A sok kellemes közt akad biz' ott 
kesesrnyés izü is. Itt az asztal most is, melynél 
egyszer kapitány ur Krax meglepett, a mint napos 

gégében még politikai életünk kitűnőségei és ve 
zérói is pértküliinibség nélkül helyet foglalnak. 
Teleki, Jókai, Bartha, Kliorin, Szapiry Gyula, 
Apponyi érvényesítik tudásokat és tapasztalataikat 
a Szövetség társadalmi, munkásügyi és nemzetiségi 
osztályaiban.

A társadalmi osztály a hazafias érzés ébren 
tartásáról és fajszeretet növelésről gondoskodik s 
nem téveszti szem elől az aránytalan gy< rmekha 
landóság fontos kérdését sem. A munkásügyi ősz 
tály vezetésénél az az uralkodó felfogás, hogy a 
munkásokban sokban jogos kívánságai kielégítést 
nyerjenek, másrészről a munkaadók - más zak
latást és indokolatlan megterheltetését sem téveszti 
szem elől.

A nemzetiségi osztály, mig egyrészről kül
földre szakadt honfitársainkat igyekszik a hazának 
megtartani és segélyezni, addig másrészt a nem
zetiségi izgatok munkáját ellensúlyozza s egyenet
lenség helyett a kölcsönös bizalmat igyekszik fel
ébreszteni és megerősíteni. A sajtó osztály végül a 
külföld nagyobb lapjaival tart fenn összeköttetést, 
hogy hazai viszonyainkról azokat az igazsághoz 
hiven tájékoztassa.

És a Nemzeti Szövetség e hatalmas munkák 
végrehajtására kíván e talán tagjaitól valami na
gyobb pénzáldozatot? Nem. Nem pedig azért, mert 
egész helyesen abból indul ki, hogy alig számba 
vehető anyagi áldozattal (rendes tagságdij 50 kr. 
egy évre) a társadalom legszélsőbb rétegeit is ké 
pes lesz megnyerni nagy nemzeti érdeket képező 
feladatainak.

Ezt a nagyfontosságu czélt az O. N. Sz. kü
lönösebben a decentralizáczió utján, t. i. a vidéki 
szövetségek szervezésével tartja elérhetőnek. Az 
alapszabályok szerint ugyanis mindenütt, a hol 
nagyközségben 50 és kis községben 20 tagja van 
a szövetségnek — vidéki szövetség alakulhat, mely 
szerves egészet képez a központtal. E vidéki sző 
vétségek értesítései által a központ mindig tájékoz
tatva lehet az egész ország társadalmi, munkásügyi 
és nemzetiségi viszonyairól, úgy hogy valamely 
baj meggátlására mindig idejkorán léphet közbe, 
vagy útmutatást nyújthat az illetékes tényezőknek 
az orvoslás módjaira.

íme, ez vázlatosan az Országos Nemzeti 
Szövetség czélja és működési tere, melyet minden 
hazafi csakis magasztosnak, lélekemelőnek és a 
hazára nézve üdvösnek tarthat. Évtizedek szomorú 
tapasztalatai voltak szükségesek ahhoz, hogy ily 
nagy arányú liga megalakuljon s eredményes 
működésbe bizalmat helyezünk, mert hazánk leg
jobbjai álltak élére.

A nemzeti közszellrm újjá születését meg
örökítését a fajszeretet hatalmas megnövekedését 
s a már tűrhetetlenné vált társadalmi ellentétek 
elsimítását és kiegyenlítését reméljük és várjuk mi 
a Nemzeti Szövetségtől.

Vegyes hirek.
— Szabadságon. Mattyaaovazky Mór kir. 

járásbiránk hat hétre terjedő szabadság idejét hol
nap, 2-án kezdi meg. Távollétében a kir. járásbi- 

| róságot Bodnár Ferencz kir. albiró fogja vezetni.

káplárlétemre teljes kényelemmel élveztem az ebé 
delés örömeit, pedig — tisztán emlékszem rá — 
átkozott rágós bécsiszelettel szolgált a kantinos 
kisasszony, a Margitka, hanem persze a mosolya 
annál olvadóbb volt, ha közben gyöngéd cziróga- 
tással hálálkodtam a szorgalmatosságáérl. Most is 
ott ül, ni, a régi trónusán, de persze már nem is
mer meg, a mit nem is csodálok, hiszen sok ön- 
kénytes bakát kiszolgált már azóta. Meg is látszik 
szegényen, eljárt az idő fölötte s kezdi magán be
látni, hogy ma holnap „untauglich4 lesz. Képzelem 
szegény kantinosnak minő baj, hogy wujat“ kell 
szerezni, mikor igy is van elég baja az öregnek. 
Zsörtölődik folyvást, békétlen sorsával. Hogyne 
kérem, mikor semmit se néz arra a kommendó, 
hogy a bérlőnek (értsd: kantinosnak) egy kis haszna 
legyen, — most is kérem behívják ezt a sok re- 
zervistát, aztán a helyett, hogy itt keltetnék el azt 
a kevés „czivil pénzt1*, amit magukkal hoztak, 
elviszik őket, mit tudom én hova, az Isten háta 
megé. Nem hogy itt csinálnák a hadgyakorlatot a 
kaszárnya udvarán !

Hát, hiszen én nem bánnám, csak hogy az 
idén már nincs kilátás erre a hadügyi reformra. 
Itt hagyjuk bizony szegény kantinost minden 
étkével és meleg italával együtt s itt hagyjuk Mar
git kisasszonyt is, nem is viszünk magunkkal sem 
mit, csak a „czakunipakkot*, meg egy szál jóféle 
fegyvert, az Na, mert úgy hozzá esküd-
tetik az embert, mint a hites feleséghez. Hanem 
aztán asszony is ám ez. Kétezerszáz lépésre hordja 
a pillantásának tüzét. De a kinek egyszer a szeme 
közzé kacsint, az sohase néz többet asszonyra.

— A szülők figyelmébe. Ismételten fel 
hívjuk a szülők figyelmét azon körülményre, mely 
szerint a mai napon megkezdődött iskolai beiratá 
sok alkalmával okvetlen tartoznak felmutatni a 
gyermekek keresztleveleit, mert különben az ezen 
ügyben érkezett szigorít miniszteri rendelet értei 
méhen a beiratások nem eszközölhetök. Megjegyez 
zük, hogy ez nem csak a rendes iskolásgyerme 
kekre, hanem az óvodásokra-, ismétlő- és ipariskolai 
tanulókra is vonatkozik.

— Halálon szúrás. Augusztus hó 25-én 
a helybeli gróf Sztáray-féle uradalomhoz tartozó 
Ortás tanyán veszekedés közben Caandra Mihály 
27 éves petróczi illetőségű embert Porczán János 
egy késsel oly veszedelmesen szúrta fejbe, hogy 
ennek következtében tegnap meghalt. A vizsgálat 
folyamatban van.

— Iskolai értesítő'. Megküldötték lapunk 
nak a homonnai m. kir. állami faipari szakiskola 
1897—98-ik iskolai év működésére vonatkozó ér
tesítőt, melyből igazi örömmel konstatálható, hogy 
ez a szakiskola minden tekintetben megfelel ma 
gasztos hivatásának. Az értesítő 54 oldalra terjed 
és megtudjuk belőle, hogy az intézetet a kereske
delmi miniszter, a kassai keresk. és iparkamara, 
Homonna község és a m. kir. államvasutak Mező 
Laborcz—Sátoralja-Ujhely vonala tartják fenn. A 
tanítást a hitoktatókkal együtt 11 tanár teljesítette 
két művezető segédkezése mellett. Az általános 
tantárgyakon kívül a következő szaktárgyak tanít
tattak : faipari szerkezettan, faipari technológia, 
építészeti alaktan, szerkesztési rajz és leiró géptan. 
A tanulóknak négy évfolyamot kell végezniük, kik 
az iskolai év tartama alatt készített, k összesen 
313 drb bútordarabot. Csak az a sajnos, hogy 
összesen 22 tanulója volt az intézetnek. Pedig ha 
figyelembe vesszük, hogy milyen nemes hivatást 
tölt be ez az iskola, ugy nagyon helyesen tennék 
azok a szülők, kik gyermekeiket az iparos pályára 
szánták, ha felkeresnék és alapos szakoktatásban 
részesitletnék őket.

— Segédkönyvelő választás. A nagy mi 
hályi takarékpénztár ipar és kereskedelmi bank 
nál segédkönyvelői állásra volt pályázat hirdetve. 
Az állásért hét pályázó jelentkezett, kik közül 
egyhangúlag Rontainazky Ágoston fia, Géza, lett 
megválasztva.

— Cséplőgép sérültje. Ez idén igen sok 
sérülés történt e vidéken a cséplések körül. így lég 
utóbb is Kis-Raskán Molnár György járt szeren 
esetlenül, kinek az egyik kezéről vigyázatlanság 
folytán 2 ujját szakította le a cséplő. Itt gyógyít
ják a helybeli közkórházban.

— Gyógyszertár vétel. A sztrajnyáni 
gyógyszertárt Wiinschendorfer Kálmán eddigi bérlő 
örök áron megvette.

Pedig amúgy szörnyen jámbor erkölcsű, hiúság 
nélküli fehérszemély. Egyedüli toilette czikkét a 
petróleum képezi, a mi tudvalevőleg sokkal olcsóbb 
a Vértessy-féle parfume-nél. Hanem az is lesz egy 
kis mulatság, még most újra bele jövünk a vele 
való bánásba. Mert hej, sok czifra dolgot véghez 
visz ám az ember avval a fegyverrel! Egész stú
dium ez, a mit most egészen elöl kezdenek velünk, 
akár csak regruta korunkban. Aztán jön a czél 
lövés. Ez már az igaz katonai próba. Valóságos 
háború volna, ha a papiros figurák vissza lövöl
döznének az emberre. Hej, kapitány ur Krax 
tudta azt szépen megmagyarázni, hogy lőjön a 
baka a raj vonal bán :

— Minden bakát egy lépés, minden leves, 
egy lépés el ere .’

Tudniillik, hogy minden katona egy lépés 
nyíre álljon a másiktól s minden lövés után lépjen 
egyet előre. Mi már olyan jól megértettük, mintha 
tőle tanultunk volna magyarul beszélni.

De hallga .' Gyülekezőt funak ott az udvaron. 
Menjünk még jól vagyunk, mert most már vége 
a tréfának.

— Vigyázz! . . . Sorakozz !
Olyan egyszerre sorba állunk, mintha min

dég ezt csináltuk volna két esztendő óta. A mérges 
tekintetű tiszt ur kihúzza a kardját és ezzel vége 
a mi szabadságunknak 18 napra.

Eszembe jut az alkalmi nóta szomorú refra 
inje az otthonmaradt lányokról:

„Rátok lányok még nz ég is beborult!**

Pedig dehogy borult, dehogy borult, inkább 
most virrad föl a hütelenekre! Sz. L.
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ki üdvéért a szokásos rekviem augusztus hó 29 én 
tartatott meg a helybeli róm. kath. templomban az 
uradalom összes tisztjei számos pap és nagyszámú 
közönség részvétele mellett.

Kagy tüzek. Csapi tudósítónk arról érte
sít bennünket, hogy héttőn a kaposi járásban lévő 
Csicser községben óriási tűzvész pusztított. A napok 
óta tartó szárazság folytán a tűz oly rohamosan ter
jedt, hogy rövid idő alatt 140 ház lett a pusztító 
elem martalékává. A nagy távolság és a napfény 
daczára az óriási lángok egész Csapig látszottak. 
A tiszta magyarok által lakott szorgalmas és ki 
válóan értelmes községi lakosokat a pusztító elem 
a koldusbotra juttatta. Hogy az anyagi kár milyen 
magasra rúg, azt még nem leheteti megállapítani.- 
A veszedelem által sújtottak mindenüket oda vesz
tették és a legtöbbnek a holmija biztosítva nem volt.

— A Jöldmivelési miniszter a Hegy
alján. Sárospatak város képviselőtestülete rend 
kívüli közgyűlést tartott, a melynek egyetlen tárgya 
az a bejelentés volt, hogy Darányi Ignácz földmi- 
velésügyi miniszter az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület hatvan tagjával, szeptember 4-én a hegy
aljai betelepített szőlőterületek megtekintése czél- 
jaból Zeinplénvárinegyébe érkezik. Az O. M. G. E. 
tagjai a miniszter vezetése alatt megtekintik a 
sárospataki állami és főiskolai minta szőlőtelepeket 
is. A tanulmányi kiránduláson, a melynek a mi 
niszter jelenléte és személyes érdeklődése különös 
jelentőséget ad, tömegesen vesz részt egész Zemp
lénvármegye intelligencziája és főúri népe. Sáros
patak város képviselőtestülete a jelzett közgyűlésen 
elhatározta, hogy a miniszteri és kíséretét tőle lel
hető impozáns fogadtatásban részesíti. A várost 
lobogódiszbe öltöztetik. A minisztert a város nevé
ben dr. Ballagi Géza fogja üdvözölni.

— Uj Uteza. Mint halljuk, Spiegel Bern át 
és Samu helybeli lakosok elhatározták, hogy a Dr. 
Fuchs Ignácz háza mellett elvonuló üres és hosz- 
szu telket akként fogják parczellázni, hogy ott egy 
egészen uj uteza létesülhessen.

— tolonczolt galicziaiak. A
sztropkói esendőrség, mint Sztropkóról értesülünk 
több galicziai zsidót tolonczolt vissza a járásból, 
mert ha bár koldulás örve alatt történt a beözönlés, 
hol van az megírva, Irogy az idegen tartományok 
koldusait a magyar haza tartsa fen ? Tudósítónk 
igy folytatja: avagy olyan Kánaán földje ez a 
mienk, hogy a világ összes koldusait azon eltart 
hatjuk ? Hiszen nézzünk csak szét magán Szlrop- 
kón, mily nyomorúságos küzdelem folyik itt a lét 
ért? A lakosok java része nemcsak nélkülöz, de 
formaliter koplal is. Azt hiszem tehát, hogy magára 
a zsidóságra is egy megbecsülhetetlen jótétemény 
az, ha éber közigazgatásunk a lengyel zsidók be- 
vándolását megakadályozza.

— Egyházmegyei gyűlés: A felső zemp
léni ev. ref. egyházmegye ez évi őszi rendes köz
gyűlését aug. hó 25-én, Gercselvben tartotta meg. 
E közgyűlés csak arról is nevezetes marad, hogy 
itt vált meg esperesi székétől Fejes István s. a. újhelyi 
lelkész, kinek négy' évi esperessége alatt az egy 
házmegye eddig nem ismert virágzásra jutott; ki 
oly bölcsen tudta a szeretetet az igazsággal, a szi
gorú pontosságot a türelemmel összeegyeztetni az 
egyházmegye megbecsülhetetlen előnyére, mint ő 
előtte senki más. Búcsú szavai környékig meghatót 
ták a jelenvolt nagy közönséget, mert a vesztés 
fájdalmát mindenki igazán érzi. Vigasztalásul szol
gálhat azonban azon körülmény, miszerint az es
peresi széket ezután is olyan egyén fogja betölteni, 
kinek papi nemes jelleme, rendszeretete s minden
kivel szemben eddig is tanúsított szerető jóakarata 
szép reményekre jogosít. Ez a férfin Sárkány Imre, 
gálszécsi lelkész, ki az egyházmegye túlnyomó 
részének szavazatával lett megválasztva s ki a 
gercselyi gyűlésben vette át az elnöklést. Hutka 
József bánóczi lelkész szép üdvözlő beszédet inté
zett az egyházmegye nevében a megválasztott s fel
esketett espereshez. Egy világi tanácsbiró állásra 
beérkezett 28 szavazat közül Mándy István, ho
monnai szolgabiróra 28 esett s igy ő lett megvá
lasztva az 5 szavazatot kapott ifj. lsaák .Jánossal 
szemben. Ezek voltak az egyházmegy i gyűlésnek 
különösen feljegyzésre való tárgyai. Az apróbb 
ügyek közül megemlítjük, hogy a szept. ho 18-án, 
Jánosiban (Gömör m.) tartandó papszen telesen a 
felső-zempléni egyházmegyéből Erdélyt András m.- 
izsépi lelkész lesz felszentelve. Újhelyi segéd lelkész 
Rohoska József az egyházmegyébe bekebeleztetett. 
Délután 1 órakor a gercselyi egyház az egyház
megye közönségét gazdagon megvendégelte, m< y 
vendégségen az elmaradhatlan pohárköszöntők ©gesz 
sora hangzott el. Különösen kiemeljük a ejes 

István, liemáth Elemér, Péter Mihály és llutka 
József pohárköszöntőit, melyek úgy szónoki elő
adásuk, mint szép constructióik által a jelenvolta
kat határozottan elragadták. Ebéd után néhány 
apró ügy vlintéztetvén, Bernáth Elemér e. megyei 
gondnok a tanácskozást berekesztette.

— A vinnai zsidók ellen a beregszázi kir. 
törvényszék, az ottani csendőrség által tett és ri
tuális gyikosságra vonatkozó jelentése folytán, meg
indította a vizsgálatot, de most miután kiderült, 
hogy a vád teljesen alaptalan, a további eljárást 
végleg beszüntette.

— Jegyzők gyűlése. A zemplénvármegyei 
községi és körjegyzők egylete 1898. évi szeptem
ber hó 8-án, reggeli 8 órakor Zemplénvármegye 
székházának nagy termében tartja őszi rendes köz
gyűlését. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Elnöki 
jelentés. 2. Zemplénvármegye törvényhatóságának 
határozata, a jegyzői nyugdíj kérdésében. 3. Elnök
ség előterjesztése, a nyugdíj ügy állásáról. 4. Az 
egyleti alapszabályok módosítása. 5. A jövő évi 
tavaszi közgyűlés helyének megállapítása. 6. A 
közgyűlést megelőzőleg 24 órával beérkezett in
dítványok tárgyalása.

— Kinevezések. Az igazságügy miniszter 
Orosz Endre ungvári járásbirósági telekkönyvi át
alakító dijnokot a király helmeczi járásbirósághoz 
Írnokká, — Stem József sátoraljaújhelyi törvény
széki dijnokot a szerencsi járásbirósághoz végrehaj
tóvá kinevezte.

— Aszály. Már hetek óta tart a szárazság 
vármegyénkben, mi miatt az őszi veteménv* k el 
satnyultak, korán érnek és fejletlenek. Az Őszi 
alá való szántást sem lehet a megkeményedett 
talajon végezni, a ini szintén nagy baja a gazdának.

— Meghívó. A nagymihályi polgári ifjúság 
f. 1898. évi szeptember hó 8-ik napján a „Kos* 
szálloda nagytermében zártkörű tánczvigalmat ren
dez. Belépti dij: Személyjegy 2 korona. Családjegy 
3 korona. K< zdvte este 8 órakor. A zenét Miklós 
Jancsi helybeli zenekara fogja szolgáltatni.

— Nyugalomba vonuló kir. adópénz
táros. Schuszter György kir. helmeczi m. kir. 
adóhivatali pénztáros 33 évi állami szolgálat után 
nyugalomba vonult. Az üresedésben lévő állás be
töltésére a pályázati hirdetmény' már közzé tétetett.

— Az amerikai Schmldt milliói. Ér
dekes levél érkezett nem régiben Sáros és Zem
plén vármegyék törvény hatóságaihoz. A levél hi
vatalos volt s nagy pecséttel, a ntw-yorki osztrák 
magyar konzulátus pecsétjével volt ellátva. A 
konzulátus azt jelenti, hogy New Yorkban egy' 
Schmitt nevű mézeskalácsos hunyt el örökösök nél 
kíil. Schmitt valószínűleg Magyarországból vándo
rolt ki s most halála után derült ki. hogy óriási 
vagyont hagyott hátra : harminezhét millió dollárt, 
mely, ha Magyarországon élnek még rokonai, úgy 
azokra fog szállani. A hivatalos Írás csakhamar 
nyilvánosságra jutott s lön nagy izgatottság Zem
plén és Sárosmegyék Schmidtjei és Kovácsai közt. 
Annyit ma már kiderítettek, hogy az Amerikában 
elhunyt Schmitt ezelőtt 60 esztendővel vándorolt 
ki és lőcsei illetőségű volt. Legközelebbi rokonai 
Zemplénmegyébe származtak és most Homonnán 
és vidékén laknak. A homonnai örökségvárók kü
lönben már ügyvédet is fogadtak s útnak indítot
ták Amerikába. Az ügyvéd, mint tudósítónk jelenti, 
most értesítette boldog feleit, hogy sikerrel járt el 
New Yorkban s a konzulátus egyik tisztviselője 
szeptemberben egyenesen az örökösök kihallgatá
sára fog Amerikából Magyarországra jönni.

— Síró állatok. Egy német tenm-szettu 
dományi lap hosszabb czikkben fogla kozik • zzei a 
kérdés** I * azt bizo ugatja, hogy amint nevetni, 
ugv sírni i- tini nagyon sok állat, a kutya, a ló, 
a patkány, a - ainár, a teve, a szarvasok, a maj
mok, az «lefánt — mind tud könyezni ha szenved, 
vagy ha valami nagy’ bánata van. A csimpáz úgy’ 
zokog, mint egy ember s az elefánt ha már nem 
tud üldözőitől menekülni, nagy könycseppeket hul
lat. Burton azt írja, hogy a sziriai sivatagban 
akárhányszor látta a tevéket könyezni ; az meg 
közönséges dolog, hogy az elcsigázott, nagyon meg
hajtott lovak szeméből szinte patakzik a köny. 
Livingstonenak volt egy kis majma, amely két
ségbeesve jajveszékelt, ha nem vették mindjárt ölbe, 
amikor ő szerette volna, a kutya pedig, ha a köly- 
keit elássák, néha napokig sir titánok s nemcsak 
vonításával jelzi érzelmét, hanem azzal is, hogy 
könvezik.

— Másod virágzás. Buday István zavatkai 
áll. tanító gyümölcsös kertjében egy almafácskának 

egyik galya, mely a tavaszi virágzás után nem 
hozott gyümölcsöt, e napokban újból kiviritolt. 
Hogy e másodvirágzás hoz e gyümölcsöt, az bi
zonytalan; de az bizonyos, hogy az ily késői vi
rágzásnak a gyümölcse a mi hűvös őszi kiimánk 
alatt nem fog megérni. A Hanajna felé vezető vi- 
czinális ut mentén nehány akáczfa is most virágzik 
másodszor.

— A tüdó'vész ragályossága. Most, hogy 
a tüdővészesek számára külön gyógyintézeteket állí
tanak föl mindenfelé, nagyon fontos annak a kér
désnek az eldöntése, hogy milyen módon terjed a 
tüdővész és hogy a tuberkulotikus szanatóriumok 
veszedelmet jelentenek-e a környékre nézve. Egy 
svájezi orvos, a ki e téren sokat búvárkodott, ki
mutatja, hogy a tuberkulotikus baczillusok érint
kezése az emberi testtel még nem elég arra, hogy 
az ember a betegséget elkapja, hanem ennek elő
feltétele a testi erők elgyengülése, vagy pedig az, 
hogy ott, a hol a baczillusok a testtel érintkeznek, 
a bőr vagy a nyákhártya megsértve legyen. A 
tuberkulózis baezillusai könnyen magukba fogad
ják a nedvességet és igy ritkán röpködnek por 
alakjában a levegőben, hanem kiválásuk után azon 
nal a földre esnek le. E mellett bizonyít a tapasz
talat is, mert az orvosok, betegápolók, stb. kik 
folyton a tüdővészesekkel foglalkoznak, a betegsé
get csak igen ritkán kapják meg. Davosban, mely 
csaknem felszázad óta tüdővészesek által látogatott 
hely, a betegség csak nagyon kis mértékben terjed 
a lakosság között. Ez annál feltűnőbb, mert sok 
tüdővészes, miután állapota javult, Davosban tele
pedett le.

— A napról. Egy angol műkedvelő tudós, 
lord Kelvin, kisütötte hogy százmillió év óta süt 
és még 7—15 millió esztendőig végzi majd ezt a 
tisztjét. Köszönjük lord Kelvinnek ezt a megnyug
tatást.

— Kérelem* Tichy Betti ez utón kéri az 
igen tisztelt úri nőket, szíveskedjenek neki bármi
lyen kézimunkákat adni elkészítés végett.

— Közlemény. A m. kir. kassai posta-és 
távirda igazgatóság a következő sorok közlésére 
kért fel: „Utóbbi időben közkedveltségnek örvende
nek a magánvállalatok által előállított képes levelező
lapok. Ezen levelezőlapok szállítása postai szempont
ból kifogás alá nem esnék, ha az illető nyomdák 
nem vették volna fel azt a szokást, hogy azokat 
czimlapjaikon „Levelezőlap- feliraton kívül még 
Magy. kir. posta felirattal, sőt néha a magyar 
czimer lenyomatával is ellátják, a mi a levelező 
lapoknak azt a jelleget adja, mintha azokat a m. 
kir. posta bocsátotta volna forgalomba. Eltekintve 
attól, hogy a jelzett képes levelezőlapok élezés és 
gyakran a jobb ízlést sértő rajzaikkal, ha azok a 
posta hivatalos kiadmányainak tekintetnek, a posta 
intézetet mint állami intézményt nem méltó szín
ben tüntethetnék fel, a posta ép úgy, mint bármily 
kereskedő, nem engedheti meg, hogy az ő ezégérét 
a „m. kir. posta" feliratot idegenek használják; 
a magyar czimer használata pedig épen törvénybe 
is ütközik. A most széliében használt képes leve
lező lapok magán ipari termékek s mint ilyenek 
a fennálló postai szabályok értelmében „Levelező
lap" feliraton kívül egyéb felírást tehát sem „m. 
kir. posta" jelzést, sem a magyar czimer lenyomatát 
nem viselhetik, mert ellenkező esetben a levelező 
lapokra érvényes díjkedvezményben nem részesül
nek. s a nemzetközi postaegyezmény értelmében 
szabályellenes kiállításuk miatt zárt leveleknek 
tekintetnek s mint ilyenek dijaztatnak. Ez nem 
különleges magyar szabály, hanem a nemzetközi 
postaszerződés pontozata, mely a külföldön is ér
vényben van. Felhívom tehát figyelmét azon nyom
dáknak, a melyek ily képes levelező lapok előállí
tásával foglalkoznak, hogy levelezőlapjaikat „m. 
kir. posta" vagy más felirat czimer stb. mellőzé
sével tisztán a szükséges ..Levelezőlapu felirattal 
nyomassák. Nehogy azonban a már forgalomba 
bocsátott ily levelezőlapok ezen szabály állal hasz
nálhatatlanokká váljanak, azok kik magán ipar 
által előállított levelezőlapokat használnak, a czim- 
lapról a Lev- lezőlap feliraton kívül mind- n más 
f lírást vagv czimert erős tollvonással vagy más 
alkalmas módon távolitsanak el s legy«-n> k olvas- 
katlanná. Megjegyzem, hogy a magyar korona 
területén postára adott levelezőlapoknak magyar 
nyelven „Levelezőlap" feliratot kell vi
selniük a Correspodenzkarte avagy más nyelvű 
hasonló feliratok nincsenek megengedve, Horvát 
Szlavonországban mindazonáltal a „Levelezőlap* 
felirat mellett ott legyen e szó horvát fordításban 
is. Megjegyzendő az is, hogy’ illem vagy becsület
sértő avagy büntetendő cselekményt involváló ké
pet, ábrát vagy közleményt tartalmazó levelezőlapot 
a posta egyáltalán nem szállít. Ezek figyelembe 
vétele mellett a képes levelezőlapok terjesztése a 
magyar posta részéről semmiféle akadályba nem 
ütközik.

— Külön vélemény. Az ünnepi szónok.. 
A beszédem után pedig szólaljon meg a zene.

ur; Nem szólhatna talán már a beszéd 
alatt.



1898. szeptember 1.

Nyilvános számadás és köszönet.
A málezai fürdőben, f. év aug. hó 21 én a 

lantomén újonnan építendő ev. ref. templom ja
vára rendezett — hangversennyel egybekötött — 
nyári tánezmulatság bevételeiről és kiadásairól, 
következőkben van szerencsém a n. é. közönség 
előtt beszámolni :

Elkelt összesen 56 családjegy ; 95 személy 
és 12 kerti jegy.

A jótékonyczél érdekében felül fizetni kegyes
kedtek : Stépán Gábor 500 írt. Füzesséry Gyula 
2 frt, Stépán Borbála és Stépán Vinczéné 1 — 1 frt, 
Kulin Ödön 1 frt, Czibur Bertalan 10 frt, Oláh 
Miklós 1 frt, Roncsinszky Ágoston 1 frt, Búzái 
Gusztáv 50 kr, Jaczkovisch Pál 1 frt, Liszkay 
József 50 kr, Ferencsik Ödön .50 kr, id. Virág 
József 1 frt 50 kr, Mándy István 1 frt, Bőtös Sá
muel 2 frt 50 kr, Tóth Lajos 2 frt 50 kr, Dr. 
Matolay 1 frt, Sulyovszky István 7 frt, Nyevicza< v 
Pál 2 frt 50 kr, Pilissy László 1 frt, id. Polányi 
Géza 5 frt, Szemyák János 1 frt, Kerekes Pál 1 
frt, Dr. Widder Márk 1 frt, Kolonay Tamás 1 frt, 
Neuman Ödön 50 kr. gr. Ilojoss X iktor 1 frt, 
Thuránszky Zoltán 1 fit, Keresztury József 1 frt, 
Inczey Jenő 2 frt .'>0 kr, Szoták István 1 frt. Fii- 
zesséry Boldizsárné 2 frt 50 kr. Bihari Gábor 1 
frt. Szemere Emil 1 frt. Staudt József 1 frt, Wein 
berger Náthán 2 frt 50 kr és Hutka József 1 frt, 
összesen 563 frt 50 kr.

E szerint bevétel volt . . . 804 frt 50 kr. 
Kiadás .............................. 378 frt 97 kr.
Maradvány........................  425 frt 53 kr.
S végül egy kedves kötelességet óhajtok meg 

teljesíteni, midőn mind azon t. hölgyeknek és 
uraknak, kik megjelenésükkel, illetve a rendezett 
hangversenyen való szereplésükkel, nemcsak a 
jótékonyczél érdekeit, hanem a mulatság sikerét, 
fényét is előmozdítani, emelni kegyeskedtek, vala 
mint azon uraknak, kik egy szegény, de igyekező 
egyháznak, szépre, jóra, nemesre törekvő czéljait 
— eltekintve a felekezeti érdekektől — nevük 
odaadásával s anyagi áldozataikkal is elősegíteni 
szíveskedtek, de különösen Nagyságos Stépán 
Gábor urnák, ki — előtte ismeretlen, — igényte
len személyem felkérésére, a mulatság elnöki tisztét 
elfogadni s áldott lelke sugallatát követve, a czél 
érdekében fáradni, drága idejét áldozni s mind 
ezeken felül — a mai önző, anyagi kor zsibbasztó, 
nyomasztó légkörén túl emelk dve, — szokatlanul 
nagy összegű becses adományával, szegény egyliá 
zam évkönyvében, — jótékonyságáról, nemes tel 
teiről széles körben ismert nevét — örök emlékűvé 
tenui méltóztatott: ugv magam, mint egyházam 
nevében, hálás köszönetemet nyilvánítóin.

Kiváló tisztelettel maradtam Lasztomérban, 
1898. aug. havában

Virág József
ev. ref. lelkész.

Felelős szerkesztő Oá! Vilmos.
Kiadó-tulaj<l<>nos Landesman B.

18W“- Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött TÚu-reh.jtó »» IMI- •’> [X ,04‘

értelműién erennel köxhirre Imi, lu.gy » nWniiliályi 
kir. járá»biró»á|t 1898. V. 183. .aimu régaéw álul Újlaki 
Járna javára Síró Davonyik János elleti 500 frt tőke, ennek 
1897. évi novemlmr hó 3. napjától ./ánnuiuló 5*/. kamatai éa 
eddig SaraeMn 98 forint 20 kr. pnrk.lUÓf követeié, erejűig 
elrendelt kielégít—i végrehajtás alkalmával hiróilag lefoglalt 
és 675 frtra liaeatllt követelés, tehén és sertésből álló ingó
ságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverést a fonti sxáiuu kiküldést rendel.' végzés 
folytán a helysemén, vagyis alperesek lasztoméri lakásán 
leendő oszköalórére 1SS8 ári »*ept. hó 15-lk nuRjá- 
nak délután 3 órkja határidőin kitilz.utik és ahhoa a 
vonni saámléknaók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok sz 1881. évi I.X. t.-cz. 107. ja értelmében 
a legtöbbet ígérőnek becsárou alul is eladatni fognak.

Kelt N. -Mihályon. 1898. évi aug. hó 26. napjáu.

Grí/ VtlmOH, 
kir. bír. végrehajtó.

kézmü-, női- és férfi- divatáru-üzlete
____________________——- NAGY-MIHALY. ----- ----------------------------

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

bevásárlási utazás
visszatérve, azon kellemes helyzetbe jutottam, lmgy ugv divat-, mint pedig 
courrent-czikkek dilit választéka által a II. é. közönség legkényesebb i lesé
nek és igényének is képes vagyok megtelelni.

Idényszerü női- és férfi-ruha szövetek, díszítések stb. szives meg
tekintésére tisztelettel liivom meg a in. t. közönséget s szives támogatásáért 
esJ kiváló tisztelettel

w Képes levelezőlapok. -w 

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

LANDESMAN B. könyv- és papirkereskedésében NAGY-MIHÁLYON.

332. szám.
1898. Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. cz. 102. 
j-a értelmében ezennel közhírré teszi hogy a ..újhelyi k.r 
törvényszék 11312/91 számú végzőse áltál llr. Kállai Jóasef 
ünvvéil álul képviselt Lau.le.mau 4 ilmos javára. Hrley Vil
im- ellen 149 frt tőke, ennek 1897. évi szeptember hó l-.ó 
napjától járó 6«/, kamaUi és eddig összesen 39 forint 06 kr 
Bérköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával hiróilag lefoglalt és 720 frtra boe.ült tehenek, 
lovak, kmsik. gép, .tbbói álló Ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatiiMk.

Mely árverésnek a V. 27.3. sz. kiküldést rendelő vég 
zés folytán a helyszínén, vagyis alperes nagymihályi lakásán 
leendő ea/.kiiz.lésére 1808. évi ssaptombor hó 8-ik 
napjának délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az. érintett ingóságok ezen árverésen, az 18H1. 
évi LX. t.-cz. 107. §-» értelmében a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is elfognak adatni.

Kelt Nagy Mihályon, 1SH8. évi aug. hó 26. napján.

Gál Vilmos,
kir. bírósági végrehajtó.

ifj. zszz-EXisr

HIRDETÉSEK

Kitűnő sutopor 
körülbelül 40 -50 deka búzaliszthez 

ára. 5 kr.
Használati utasítás! A liszt a síi 

tőporral egyenlően összekeverendő és az ősz 
szes hozzávalóval tésztává gyuratik; azután 
rögtön a sütőbe teendő, még mielőtt „meg
ítélni* hagyjuk. 1 2 kilo liszthez elegendő 1 
csomag 2 dekagramm.

STELLA vegyészeti gyár

LEDERMANN D.

Levelező-lapok
Nagy-Mihály látképével 

tréfás szöveggel és alkalmi képekkel

GYURÓCSIK GYÖRGY
főutezai üzletében

szixrtérx Israplxa/tóls:-

Budapest, VII., dohány-uteza 81. sz.
Kapható minden jobb fűszer- 

kereskedésben. I
Kittinő minőségű anya- és sarju- 

széna, lóhere, zabszalma, bükköny
szalma. lóhereszalma, rozs és buza- 
szalma és poly vált, gazdasági gépek 
és eszközök, további legfinomabb 
burgonya és takarmányrépa bérlet 
elhagyás miatt Jutányos áron eladó 
PROPPER JENŐNÉL, 

HANAJNÁN.
Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdájában.

A nagyérdemű közönség sziws tudomására hozom, hogy Nagy* 
Mihályon, selyem-uteza, egy

fényképészeti műtermet -f
nyitottam, melyben fényképészeti felvételeket a legkisebb alakútól élet- 
nagyságuig a legjutányosabb árszáinitás mellett eszközlöm.

Az általain eszközlendő felvételek a legizlésesobb és legnagyobb 
pontosságú kivitelben részesülnek.

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

Rosenberg Hermán.


