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Visszás állapotok.
1 ársadalmi életünkben lépten-nyomon 

olyan beteges kórtünetekre bukkanunk, me
lyek a gondolkodó ember figyelmét el nem 
kerülhetik s önkénytelenül azon kérdést 
teszi fel : „Hová fog az vezetni, hol lesz a 
megállapodás ? A nagyravágyás, önteltség, 
hiúság, urhatnámság s a nagyzás hóbortja 
megszállva a társadalom jelentékeny részét. 
A hazai sajtó alig veszi észre ezen vesze
delmes rákfenét, mert a szabadság mellett 
az alkotmányos jogokat védi s feltörekvése 
abban nyilvánul, hogy műveltté s a kül
földdel versenyképessé tegye az országot.

E magasztos hivatás mellett azonban 
nem szabad megfeledkezni a társadalom 
egészségessé tételéről sem s figyelmeztetni 
kell a nagyközönséget azon veszélyes és si
kamlós lejtőre, melyen jelenleg halad.

A zilált anyagi körülményeket ha ko
molyan és elfogulatlan vizsgáljuk, a dolgok 
mibenlétét, leginkább a többnek látszani 
akarás, a fény és pompa idézi elő, mely ellen 
legbiztosabb óvó szer a szerény háziasság. 
De társadalmunk molochja — a divat — 
az egyszerűét nem tűrheti, neki csak az kell, 
ami ragyog és fénylik, tündökölni akar, 
mint a bolygó csillag, — hogy maga köré 
gyűjtse a bámulókat — s azután eltűnik, 
nem hagyva mást hátra, mint bút és kese
rűséget. Sok család ment tönkre az utolsó 
évtizedben s még több áll a bukás lejtőjén. 
A bosszuló nemezis fölemelte karját és a 
hydra karöltve jár vele. Az anyagi bukást
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Requiescat in pace.
A „ Felső-Zemplén" számára irta:

Dr. Vályt (Weiaxberg) Zxigmoml.
Szomorú igaz, hogy minden múlik a világon ! 

Csakhogy nem gondoltuk volna, hogy e szomorú 
igazság oly hamar valósuljon a „F.-Z." en is, mely 
közel három éve oly szépen és sokat ígérőén in
dult meg nemcsak az érdekelt vidék hathatós tá
mogatása, hanem még a nagy világ buzdító — 
mert jól kiérdemelt — pártfogása mellett is. Mint 
aki nemsokára megjelenése után, különös örömet 
érzett megjelenésén és ezen érzelmének liü kif je 
zést is adott hasábjain — mindenekelőtt kitartásra 
buzdítván a szerkesztőjét is, a kiadóját is; továbbá, 
mint a csekély szellemi tehetségével a távoli fő 
városból is, bokros teendői közepette, néha-néha 
támogatta kulturális missiójában : nagyon fájdalma 
san érzi, hogy most, midőn ismét kész volna a 
közjó érdekében hasábjain belül megszólalni és 
fájdalmát visszafojtva, egysZer-tnásszor magáról 
életjelt adni: a „szerkesztői posta" ingerült mon
dani valójából azt kellett megértenie, hogy csak 
ugyan nem üres fenyegetés, hanem szomorú való 
az, hogy a ,F.Z.“ vége felé közeledik; sőt, hogy 
szeptember végével megszűnik lenni. S igy, me 
invito, mielőtt földi pályáját befejezné, talán egy 
kis jogom van hozzá, hogy — el is búcsúztassam. 

az erkölcsi hanyatlás követi. A jellemtelen- 
ség szülőanyja a demoralizacziónak.

A művelt és hatalmas Rómát az erkölcs
telenség buktatta meg s az erkölcstelenség 
akkor vette kezdetét, mikor hatalmának 
tetőpontján állott, — mikor külellenségei 
már mind le voltak győzve — s megmér- 
hetlen gazdagság és kincs birtokába jutott. 
De a fekete démon — a fényűzés és a vele 
járó urhatnámság is ekkor vette kezdetét — 
s a hatalmas nép, mely az akkor ismert 
világ jó nagy része fölött uralkodott és min
den ellenségét leigázta — ezen kórságnak 
rabja lett s hatalma és fénye mellett is le
zuhant a sikamlós lejtőn.

De nemcsak a római nép bukott el a 
fényűzés által, más népek is, kik tulságig 
vitték azt, eltűntek a — történelem tanú
sága szerint — a világ szinteréről.

A mi társadalmunk is közeleg a demo- 
ralizátióhoz. Az „urhatnámság" polgárjogot 
nyert, a munkátlanság gyökeret vert, a be
teges és hiúságon alapuló henczegés és 
nagyravágyás erénynek tekintetik. Már maga 
a nevelés is kóros. Az ifjakból urakat, a 
leányokból szalonhölgyeket nevelünk, kik 
az öltözködés- és piperében elsők tudnak 
lenni, de a legegyszerűbb házidologhoz mit 
sem értenek ; kik igen jól tudják : mikép 
kell fejőket tartani, hőkölni és hajlongni, de 
hogy az ételkészités mikép történik, arról 
fogalmuk sincs ; kik jól tudják kritizálni 
mások ruháját -- de az övéket elkésziteni 
nem tudják ; még azt sem tudják : hogyan 
kell a tűt és ollót kormányozni.

A „nagy pipáju, de kevés dohányu"

Requiescat in pace. Sajna, nem legelőször 
ez évben lebeg ajkimon e halotti ima utolsó mon
data I Az ezidei kikelet első beköszöntését is kellett 
e bús szavakkal üdvözölnöm; t. i. márczius 21-én 
éjjel az ádáz sors oly hirtelcnül szólitá el az élok 
sorából életem párját, a leggyöngédebb nőt. a leg- 
odaadóbb hitvest I Sötét felhőként borult kedé
lyemre ezen nem készületlenül ugyan, de nem oly 
hirtelenül várt csapás — és lelkem t a legiszo
nyúbb fájdalom fogta el. Kezdetben azt gondoltam, 
hogy át nem élem ; perczenként elsötétült látha
tárom és a kétségbeeséshez voltam közel; de idő
vel a költővel szólva, kötelességem teljesítésében : 
................... ich ertrug es doch I

Mert oly világban, melyben minden inog, 
kell hogy legyen egy szilárd pont, melyre támasz
kodhatunk. Ez a pont p dig a c-aládi tiizh-ly ; ez 
a tűzhely ismét koránts' in egv szilárd, kemény 
kő, han- m tapasztalatilag. - uv puha, érző szív, még 
pedig egy nő szive I Oly női szív megszűnt hirte
len dobogni — és mi több értem dobogni! S en
nek fájós tudata oly nagy erőt vett rajtam, 
bog szintén elhódított. megbénított ; és daczára an 
nak, hogy tudtam, mivel tartozom mindenekelőtt 
e lap szerkesztőjének, ki oly szives volt a meg
boldogultról kegycletesen megemlékezni; továbbá 
számos jó barátimnak és ismerőseimnek, kik ve- 
télykedve siettok engemet őszinte részvétükkel 
megvigasztalni; mégsem találtam a kellő erőt, hogy 
akár egynek is szives figyelmét kellőkép megkö
szöntem volna.

ifjúság jó nagv része az ördög párnáján he- 
verész s szégvenli a keresettel járó munkát; 
a helyett körülrajongja a felpiperézett és 
eziezonuizott delnőcskéket, — azon liiszem- 
ben, hogy ez jó „partltie" és a hozományból 
urasait meg lehet élni s a szerény ibolyára rá 
sem hederit — ki önkészitette és talán saját 
szorgalmával kereste egyszerű ruháoskájában 
jelenik meg.

S minthogy a mellőztetés mindenkinek 
fáj, csoda-e. ha az egyszerűség múló félben 
vau s helvét — még a szegényebb osztály
nál is — a fény foglalja el ?

A családapák keseregve szólnak a mos
tani piperés időkről — de nincs elég erejűk 
ellent állni, mert tartanak a czivakodástól, a 
családi drámáktól — pedig jól tudják, hogy 
a túlköltekezés által előbb-utóbb tönkre 
mennek ; — de a leány érdeke úgy hozza 
magával, hogy fényesen jelenjék meg a tár
saságban, csak igy kaphat hozzávaló férjet, 
gazdag partliiet — s ha ez sem sikerül — 
mint igen gyakran történik — akkor a sze
gény családapának, ki mindenét föláldozta 
gyermekeiért — nem marad más hátra, mint 
golyólevet inni.

Nem szilkkeblllség vezeti toliunkat, mi
dőn e sorokat Írjuk, hanem a gyakorlati 
életből téptünk ki egy levelet s a családi 
drámák, szerencsétlen házasságok, erkölcsi 
és anyagi bukások, mikkel szüntelen talál- 
kozunk — sajnos eléggé igazolják sza
vaink igaz voltát.

Itt van az ideje, hogy a társadalom 
tényezői — különösen a sajtó — emelje fel 
sújtó szavát a családi boldogság megbénító

Fogadják most, midőn fájdalmam már némi
leg lecsillapult és az idő gyógyító hatása alatt, se
bem, ha nem is gyógyult, de nem sajog többé ; 
midőn öt havi távoliét után ismét, e gyászhelyre 
vezeteti nemcsak a kegyelet a halott iránt, de a 
vonzalom is „véreim* iránt : ugyan kissé elkésett, 
de mindamellett ázivem mélyéből fakadt és ott 
eddigelé hiten megőrzött köszönetemet! S mint
hogy a férfi sorsa, nem tespedni, hanem küzdeni ; 
a halott iránt e helyütt is lerótt kegyelet után, is
mét az élőkhöz, illetve az élethez fordulok — és 
felveszem a rég megszakított fonalat ott, ahol ta
vaszkor, a sors által kezemből ki lett véve. Ismét 
a nyilvánosság elé lépek és a most mondani való 
ma’, a czikk homlokán olvasható felirat alatt eresz 
lem világgá és kivált a „Felső Zemplén- érdekelt
ségének ajánlom becses figyelmébe — és — ha 
még lehet — mcgszivlelésébe.

Rémitően sajnálnám !• hat. ha a „F.-Z.* csak
ugyan beszüntetné megjelenését és ez volna tény 
lég utolsó és czimszeriien is megfelelő, pályafutását 
befejező tárczaczikke. Mert bármit is hozzanak fel 
ellene, tény, még pedig elvitázhatlan tény, hogy 
lét jogát fényesen beigazolta — és elmaradása, egy 
nem oly hamar betölthető űrt fog hagyni maga 
után. Ha — mint kiadója mondja — .a napról 
napra csökkenő részvét* és a kellő „anyagi és 
szellemi pártfogás hiánya* a t. ez. közönség részé
ről okozná beszüntetését, akkor ezáltal csakis ezen 
utóbbi állítja magának ki e szellemi látköréről szóló 
szegénységi bizonyítványt. Ha ellenben a szerkesz 
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és inételyezö urhatnániiág, nagyravágyóé és 
pazar fényűzés ellen; mert ba ezt idejekorán 
nem teszi, rövid idő alatt szomorúan tapasz
taljuk. de egyszersmind fájlalhatjuk is a ká
ros hatást, mit ez elöidézend.

Szövetkezzék a társadalom — a hóbor
tos nagvravágvás ellen ; az iskolák pedig 
hassanak oda. hogy az érzékek javuljanak 
és az erkölesök neraesbilljenek. Hogy ily 
fekete szemüvegen át vizsgáljuk mi a társa
dalmat, azon ne ütközzék meg senki sem, 
hiszen nem másért rettegünk, mint a magyar 
társadalomért — mely az államnak képezi 
alapját

Le a fényűzéssel ' Le az urhatnámság- 
gal. Egészséges társadalmat akarunk.

Gyászbeszéd.
Tartotta a nag’yiniliályi izr. templomban O Felsége EKZSEBET 
királynénk emlékére rendezett gyászisteni tisztelet alkalmával:

Ehrenfeld Simon
főrabbi.

Jeremiás próféta Jeruzsálem pusztulását a kö
vetkező szivetfacsaró szavakban siratja: .Micsoda 
bizonyságot hozzak néked elődbe ? Micsoda példát 
mutathatnék néked Jeruzsálem lánya ? Mit hason 
litsak hozzád, hogy meyvigasztaljalak téged Zion- 
nak szűz leánya ? mert nagy, mint a tenger törése, 
kettéválása a te nyomorúságod; ki gyógyít meg té
ged f* (Jen miás sir. 11. 13J

Felületes vizsgálatnál feltűnő, miért hasonlítja 
a próféta azon sorscsapást, mely Izraelt érte a 
tenger megtöréséhez és nem a tenger nagyságához?

Ennek következő ok képezheti alapját : 11a 
a gyakorlati életet tekinthetjük, ha valamely csa
lád egyik drága tagját, ha a gyermek a gondos 
anyát, a hitves élete hü párját veszíti, bár bor
zasztó is a csapás és veszteség fájdalma, mégis 
van ír, mely e fájdalmat enyhíteni és a nyomott 
kedélyhangulatot feleleveníteni képes. Ez a vigasz, 
melyet a nehezen sújtottaknak a szerető környe
zet, melyet a sorscsapás közvetlen nem ér, nyújt. 
Legnemesebb tettek egyike, melyet gyászolókkal 
szemben tehetünk ha vigasztaló szavakban rá
mutatunk azon körliménvre, hogy az ember vég 
setét a Mindenható vezérli, ki a magasban trónol 
felettünk, kinék utjai bár kifürkészhetetlenek, de 
föltétlenül javunkra szolgálnak.

Ilyen és hasonló szavak balzsamként hatnak 
a sebzett szívre s hatásukban elviselhetővé teszik 
a fájdalmat............

E nemes tettet azonban csak azon esetben 
gyakorolhatjuk, ba oly gyászesetről van szó, mely 
csak egy szűk kört ért, csak egy családot sújtott, 
de ha a csapás általános, mely egy egész összes
séget ért, ez már vigasztalhatatlannak látszik, mert 
senkisem nyújthat vigaszt, hisz erre minden ©gyed
nek magának is szüksége van ! Mégis, ily esetben 
is, ahol nem igen találkozik vigasztaló, utat tör«-nd 
magának majd a nehezen sújtottak kedélyhangula- 
tán egy vigasztaló gondolat, mint a fenntartási 

tőség e kora előtti kimúlásának az oka, akkor, 
mielőtt elparentálnók, nézzük meg, mennyiben iga
zolt ezen szemrehányás, a lap szellemi tartalmából 
ítélve, annak szerkesztőjének magatartása, illetve 
működése iránt. Megérdemelné kilátásba helyezett 
Borsát e lap, ha tartalma egyáltalán unalmas, ve- 
zérczikke üres, elavult, ujdonsági rovata pedig 
koholt, személyeskedő és végre tárcsája, a tanuló 
ifjúság zsengéinek lerakodó helye volna. Ámde ez 
mind a „F.-Z.“ re nem illik. Ellenkezőleg: mind 
külsőleg, mind belsőleg a legmesszibb menő igé
nyeknek felel meg és változatossága és érdekes 
sége, a hasontartalmu vidéki lapok közt ritkítja 
párját ! Kell tehát, hogy mégis oly hibában leled 
zék, melyről, a messziről álló és megfigyelő bíráló
nak, sejtelme sem lehet. Ilyen volna, ha a szer 
kesztő az Ígért közérdek helyett, egyes személyek 
önérdekét szolgálná — és ezt az önérdeket, a nagy 
közönségnek mint tiszteletet és osztatlan követést 
érdemlő közérdeket tiintetné fel és ajánlaná mind 
untalan figyelmébe. Lehet e a jelenlegi szerkesztőt 
ilyesmivel vádolni és illeti e őt ilyen, vagy legalább 
hasonló szemrehányás ? Megváltjuk, a magunk ré
széről, a távolból Ítélve, a lapjában feltüntetett 
események bírálata alapján, legalább átlag véve, 
ezt a szemrehányást megokadatoltnak nem találjuk.

Figyelemmel kisértük minden egyes felszó
lamlását és ténykedését, de egy esetet kivéve, nem 
találtunk valamit, mi programmszerii működésével, 
illetve a közérdek intentiójával ellentétben állana, 
Ez az egy eset is, értjük a 3 ik pénzintézet léte- 

ösztön szüleménye, azon gondolat ugyanis, hogy 
előbb utóbb minden életfonálnak szakadnia kell és 
porrá kell válnia minden porszülöttének; mert hol 
az az élő lény, Aki avval dicsekedhetnék, hogy a 
kérlelhetetlen halál ölelését elkerülheti ?

Sajnos azouban, ezen vigasztaló gondolatnak 
is csak ott van helye, hol a halál természetes oko 
zatok folyománya, mint betegség és senyvedés, 
mint a testi erők feloszlásának eredménye ’ Ha 
azonban egy külerőszak befolyása következtében, 
gyilkos szerszám behatása folytán áll be, mely egy 
fiatal életerős és élnivágyó lényt foszt meg az élet
től ; akkor ezen utolsó vigasznak sincs helye és a 
vesztesség fölötti fájdalom vigasztalhatatlan, mert 
rendellenes.

Tudvalevő dolog, hogy egyike a legnagyobb 
és legtermészetellenesebb tüneményeknek, a mit a 
történelem ismer, a tenger kettéválása a zsidóknak 
Egy pt ómból történt kivonulása alkalmával s igy 
teljes joggal hasonlítja a próféta az ellenséges 
fegyverek által lemészárolt fiatal és viruló lányait 
Zionnak s fiatalságuk tavaszán erőszakosan leölt 
szüzeit Jeruzsálemnek a tenger lermészetellenes 
kettéválasztásához, megtöréséhez s méltán sóhajt 
fel kesergése közepette: „Ki tudja e szakadást 
gyógyítani és hol található egy vigasztaló gon
dolat ?“

Tisztelt gyászgyülekezet !
Egy nagyon szomorú, lesújtó esemény az, 

mely alkalmat szolgáltatott mai ünnepélyes gyüle
kezésünkre, egy esemény, melyre praecedens esetet 
nem találunk bármennyire keresünk is, bármeny
nyire forgatjuk is a történelem lapjait. A mi sze
retett, sok és nehéz megpróbáltatáson keresztülment 
királyunk, aki legutóbbi időben a sorsnak nem 
egy csapását volt kénytelen eltűrni, újabban ismét 
egy csapást mért rá a kérlelhetlen sors, mely súlyra 
nézve az előbbieket jóval túlhaladja.

Odaadó életepárja, ki vele örömet-bánatot 
egyaránt osztott, aki nem egy gondot űzött el bo 
rús homlokáról s e gondteljes homloknak , nem egy 
redőjét simította el, Nagyasszonyunk, 0 Felsége 
Erzsébet királyné nincs többé ! Egy emberi alakba 
bujt vadállat gyilokja semmisítette meg erőszakos 
utón e drága életet. Mily mélyen sújtva, mély 
fájdalomtörten állt e bátor hős, ki nem egy veszély- 
lyel daczolt e borzasztó csapás súlya alatt ! Vigasz- 
talhatlanul kell őt e drága halott ravatalánál bá 
nattal eltelten állni látnunk; — némán és szótlanul 
állják őt körül az ország nagyjai, egynek sincs 
számára vigasztaló szava, mert hát ki vigasztaljon ? 
hisz minden egyest érte a fajdalom, hisz minden 
egyesnek szüksége van vigaszra, mindenki gyászoló, 
igy hát hogyan lehetne egyúttal vigasztaló is ?

A magyar nemzet Géniuszát siratja, az or
szág az uralkodónők legnemesebbikéért kesereg és 
40 millió alattvaló a fejedelem nő halálát gyászolja, 
kinek fejét a koronák legfényesbike, az erénykorona 
diszité !

Ha e gyászeset természetes utón, előleges be 
tegség után, a család körében, saját ágyában állott 
volna be, bár akkor is nagyon lesnjtó lett volna, 
de legalább vigasztalhatatlan nem. Vigaszt talál 
tünk volna idővel azon tudatban, hogy a kérlelhe
tetlen halál a királyi palotákat is felkeresi s nem 
retten vissza koronás főktől sem ; de idegen or
szágban nyílt utczán, életvidám hangulatban egy 
őrjöngőnek gyilkos fegyverétől sújtva vérezni el
— — — itt nincs vigasztaló szó, mert : „nagy 

sitését ezélzó buzgólkodását, inkább trop de zéle- 
ként tudható be neki, semmint rossz akaratnak 
vagy a nagyközönség félrevezetésének. Ez esetben 
t. i. a „szabad versenyt*, tévesen, a lokális viszo
nyok figyelmen kívül hagyása mellett, az ottani 
pénzintézetekre nézve mérvadónak és alkalmaz 
hatónak vélte ; meg nem gondolván, hogy : duó sí 
faciunt idein, tainen non est idein, azaz magyarán, 
hogy Nagy Mihály szellemi és társadalmi elitjének 
ezen régi és egyedüli alkotása: a takarék pénztár, 
még korántsem elegendő jogezim volt annak ide
jén, a — népbankra nézve ; és még annál is ke
vesebb lett volna, az u. n. „Polgári banku ezidén 
való megteremtésén- nézve. Mert manapság egy 
pénzintézet létesítési hez nemcsak pénz és szakér
telem kell, ham m elsősorban: bizalom ; a bizalom 
pedig a jellem kifolyása. Szeplőtlen jellemű, önálló 
és rendezett viszonyok közt élő emberek, vajmi 
kevesen találhatók a mai társadalomban és a pénz
intézetek igazgatására vonatkozó régi német jelszó: 
Trau, schau, wem ?.' alkalmazása, manapság már
— sajna — egészen kiment a divatból !

Ismételjük tehát: a maguuk részéről, nemcsak 
nagyon helyén találjuk a „F. Z.“ szerkesztőjét, de 
még annál is inkább időszerűnek a lapot magát. 
Fontolja meg a t. közönség jól a dolgot és ne en
gedjék az egyedüli mécset olaj hiányában, kialudni; 
a mérvadó köröket pedig óva intjük : caveant con- 
sules, ne quid dctriinenti civitas Nagymihályensis 
capiat.

mint a tenger a Te gyászod s vájjon ki tudna 
erre írt ?*

Ha lehet e komor órának egy derült percze 
mely imádva szeretett királyunk nyomott lelküle- 
tét felemelheti, úgy az csak birodalma lakosságának 
azon rendületlen hü és odaadó szeretete lehet, 
mely o siralmas gyászórában oly eclatáns módon 
nyilatkozott meg.

Daczára annak, hogy ez ország különféle 
nemzetiségei állandó viszályban élnek egymással, e 
szomorú perczen, midőn a gyászhir átfutott az 
országon, elnémult minden ellentét, egygyé lettek 
eme óriási, pótolhatatlan veszteség fölötti mély 
fájdalmukban.

A nemzet nagyjai, akik a poltikához közel 
állanak, élénk jelét adták gyászos érzelmeiknek, 
amennyiben részint személyesen, részint küldöttsé
gek által képviseltették magukat a temetési gyász
szertartáson, nagyszerű koszorúkat tettek le a drága 
halott ravatalára s a Megboldogult emlékének ke- 
gyeletes megőrzése végett jótékonyczélu alapítvá
nyokat tettek ; — mi azonban, kik a politikai élet 
zajától távol állunk s csak szerény viszonyok között 
élünk, nagy és mély gyászunknak csak akkép 
adhatunk kellő kifejezést, ha mélyen érzett hő 
imánkat a nemzetnek Istenben boldogult nagy ha
lottja lelkiüdvéért intézzük az Egek Urához, kérve 
őt, hogy tiszta lelkét kegyteljesen fogadja az örökké
valóság birodalmába s jelölje ki számára az Őt 
méltán megillető helyet az égi trónust környékező 
angyalok között .’ Nyugodjék békében porhüvelye 
s aludja nyugodtan az Igazak álmát, inig a feltá
madás órája ütni fog ! Béke poraira !

Egyúttal könyörögjünk a Királyok Királyá 
hoz, hogy csepegtesse a feledékenység balzsamírját 
mélyen sújtott Királyunk sebzett szivébe .'

Add meg neki, óh Uram a lelki erőt a 
borzasztó fájdalom leküzdésére, távolitsd el a Te 
irgalmas kegyelmedben fejéről örökre az oda ma
gát már mélyen beásódott töviskoronát s engedd, 
az öt bálványozva szerető népei örömére fényes 
királyi koronáját élete alkonyán szakadatlan bol
dogság és megelégedettség közepette viselnie azon 
időpontig, amint az Írás mondja : a „halai örökre 
meg fog szűnni s a könyek minden arczról fel fog 
nak szárittatni !u Ámen !

Vegyes hirek.
— Városi közgyűlés. Városunk képvise

lőtestülete folyó hó 22-én, azaz ma tartja rendes 
őszi közgyűlését. A gyűlés lefolyásáról jövő szá 
inunkban számolunk be.

— Szerencsétlen utazás. Folyó hó 15-én 
reggel Málczáról kocsin ment Ujhelybe Dr. Róth 
Mihály Dutkay István jegyzővel. Rajtuk kívül még 
ketten ültek a kocsin. A lovak valamitől megi 
jedve, őrült vágtatással haladtak árkon bokron ke
resztül, mi közben igen veszélyessé vált a kocsin 
való ülés és ezért egyenként ugráltak arról le. 
Mind a négyen megsebesültek, de mégis legsze
rencsétlenebbül járt Dutkay, a kinek feje három 
helyen szakadt be, minek következtében betegen 
fekszik.

— Gyászisteni tiszteletek. A helybeli 
róin. katli. templomban szombaton délelőtt Erzsébet 
királynénk h lkiiidveért fényes gyászisteni tisztelet 
tartatott, melyen részlvettek a nagy közönségen 
kívül az összes hivatalok is. Ugyancsak szombaton 
délelőtt volt a gör. kath. templomban is a gyász 
isteni tisztelet. — Hétfőn pedig a zsidó templom 
telt meg zsúfolásig, ahol az alkalmi ima elhangzása 
után Ehrenfeld Simon főrabbi tartott megható gyász
beszédet.

Tér ebes! tudósítónk is közli velünk, hogy az 
ottani zsidó templomban is hétfőn volt a gyászis 
teni tiszselet, a mely alkalomból szintén volt gyász 
beszéd. Dicsérettel említi fel a tudósi tás azt a 
körülményt, hogy Schiffer kántor magyarul éne 
kelte bölcs Salamonnak három nevezetes zsoltárát.

Szombaton f. hó 17-én ülte meg a málezai 
három hitfelekezet : a róni, kath., református és 
izraelita a nagy gyászünnepet templomaikban. 
Délelőtt 9 órakor gyülekezett egybe egv szép 
számú úri és női intelligenczia, hogy mind a há 
rom templomban jelen lehessenek a gyászisteni 
tiszteleteknél. Először a ref. templomba mentek, a 
hol a megható gyászénekek és Kiss Tamás lelkész 
gyönyörű, po« zissal átszőtt gyászbeszédét végig 
hallgatván, innen a róin. kath. templomba mentek, 
a hol a megható énekes gyászmise és a libéria 
szertartás szemlélői lehettek. Itt meg Szerdahelyi 
János plébános mindent elkövetett, hogy a külső 
gyászjelek is minél fenségesebbek és a királyi 
halotthoz illők legyenek. Végre fél 11 órakor az 
izr. templomba tértek, ahol az egész község — 
újévi ünnep lévén — együtt volt. Itt Lebovics 
Izsák tanító tartott magyar nyelven szép gyászbe 
szedet, a melyet egy imával — a dicsőült királyné 
lelkiüdvéért — zárt be, ezután Salzman Jakab 
metsző és előkönyörgő énekelte gyönyörűen és 
sziviebatóan az él mólé rachmimt és Zsoltárdara
bokat. Ezzel a gyászistentiszteletek véget értek.
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M ~ ^*71 ?,* ^nume0V^ fói.pAn c»a- 
ládJAban. Gróf Török József leányát Török 
Marisnne grófnőt, e hó 19 én, hétfőn délelőtt 11 
órakor vezette oltárhoz a rón>. kath. plébánia 
templomban Klingspori Mulltr Arthur báró, es és 
kir. tüzér főhadnagy. Ezt megelőzőleg a polgári 
házasságkötés az illetékes C’ngvár városi anyakönvv- 
vezető helyett, Krndr Péter es. és kir. kamarás 
alispán előtt, mint ez alkalomra külön főispáni 
engedéllyel felhatalmazott polgári tisztviselő előtt 
történt meg.

— Tömeges tüzek. Folyó hó 15. és 16 án 
a gálszécsi járás hét községéban voltak tüzek. 
Legveszedelmesebb volt azonban a Gerenda köz
ségben pusztított tűz, a hol öt ház a hozzávaló 
melléképületekkel, takarmányfélékkel és sok egyéb
bel pusztult el. Itt két gyermek és két ló is odaégett.

— Erzsébet napja az iskolákban. 
Wla»nic» Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 
el fogja rendelni, hogy a jövő iskolai évtől kezdve 
Erzsébet napján állandó iskolai ünnepély lcgven, 
mely az elhunyt királyné emlékének legyen szen
telve. Meg fogja kérni az egyházi főhatóságokat, 
hogy Erzsébet napján minden községben, hol tan
intézetek vannak, istentiszteletek tartassanak s az 
istentisztelet után az ifjúság a tanári, illetve tanítói 
karral együtt emlékünnepet tartson.

— Emlékszobor Lucskán. A Iucekai 
mocsáros láp lecsapolási munkálatai befejezést nyer
vén, az érdekeltek ezen, a községre nézve oly 
örvendetes eseményt, emlékszoborral örökitik meg. 
A szobor terveit Robi Ferencz építőmester, a met
szési munkálatokat pedig Frictovszki Vincze kassai 
szobrász készíti.

— A gyermekek vallásának bejegy
zése. A gyermekek vallásáról és az állatni anya
könyvekről szóló törvények s az azokra vonatkozó 
miniszteri utasítások nem tartalmaznak rendelke
zést arra nézve, hogy a születési anyakönyvi be
jegyzésben kitüntessék az is, hogy a gyermek 
vallása mi alapon lett az anyakönyvbe bejegyezve 
azon esetben, ha vegyes házasságnál a házasulan
dók közt születendő gyermekeik vallására vonatko
zólag előzetes megegyezés jött létre; vagy ha a 
szülők a létrejött megegyezést törvényes módon 
megváltoztatták ; úgyszintén, ha ily megegyezés 
hiányában a felekezetnélküli szülő a saját neméhez 
tartozó gyermekeinek vallását a születési anya
könyvi bejelentés alkalmával megállapítja; továbbá, 
ha a törvénytelen gyermek anyja, vagy’ az, a ki 
a lelertczet, vagy általában ismeretlen szülők gyerme
két felfogadta, felekezetien s a gyermek vallását 
a születési eset bejelentése alkalmával megálla 
pitja. Végül, ha a bevett vagy elismert vallásfele
kezetek egyikéhez tartozó egyén által felfogadott, 
vagy kórintézetbe elhelyezett lelencz vallásának 
anyakönyvi bejegyzéséről van szó. A belügymi
niszter ennek következtében, a vallás- és közokta
tásügyi és az igazságügyi miniszterrel egyetértőii g 
f. évi aug. 16-án 82,012—IX. sz. alatt körrendeletét 
bocsátott ki, melym-k értelmében az elősorolt ese
tekben a születési anyakönyvnek a megjegyzésekre 
szánt helyen — illetőleg az anyakönyvi lap szélén 
történt bejegyzéseknél közvetlenül a vallás bejegy
zése után — mindenkor kitüntetendő, hogy a gyér 
mek vallása mi alapon jegyeztetett be.

— Birtokbérlet, A báró Medgyántzkg féle 
bethlenpusztai birtokot Weinbergtr Sámuel pazdicsi 
birtokos bérelte ki.

— A sztrajnyáni tüzek. Az „Ung* ez. 
laptársunk tudósítást közöl legutóbbi számában a 
sztrajnyáni tüzesetekről és a közleményt evvel a 
kommentárral zárja be : „Sztrajnyán község való 
ságos menedékhelyét képezi az erkölcsileg siilyedt, 
gonosz és a szomszédos hatóságok által üldözött 
egyéneknek, miután Sztrajnyán községei a Zemlén 
vármegyéhez tartozó Nagy-Mihály községgel a 
Laborcz-hid köti össze; az ott üldözött ketes exis- 
tentiáju egyének Sztrajnyánban szoktak megbújni, 
mindenkor nagy kárára a csupa iparos és kézmű
ves szorgalmas lakosságnak/ — Csak azt az egyet 
felejtette el igen tisztelt laptársunk, hogy nekünk 
is épen olyan joggal lehetne sajnálkozni a nagy* 
mihályiakon, mert nem megvetendő ám azok száma 
sem, kik Sztrajnyánból ide menekülnek.

_  Házvétel. A föutczán levő 1 mchler-fé\e 
házat bírói árverésen megvette 13.001 frtért Króm 
paczky Ferencz, özv. Tin ebiemé veje.

— Jótékonyság, Királynénk elhalálozása 
alkalmából sokféleképen nyilvánul meg a jótékony
ság mindenütt. így városunkban is, a többek kö
zött, JFetnóer^er Zsigmond szállodás elhatározta, 
hogy minden szombaton két-két szegénysorsu ta
nulónak díjmentesen fog ebédet adni. E szándékát 
Reméerper igen szép levélben hozta Mathiász Jó 
zsef iskolai igazgató tudomására.

— Valami a cselédekről. Előre kijelent 
jük, hogy az idea nem tőlünk való, de mindazon
által igen helyes és okos ; ép ez oknál fogva tovább 
adjuk, a lehető legmelegebben ajánljuk a háziasz- 
szonyok figyelmébe. Ari ól van ugyanis szó, hogy 
a cseléd torkos, törő, zúzó, kijáró, tolvaj, hát ezt 
nem illik könyvébe Írni. De meg ha be is Írnák, 
kitépi a lapot, vagy elégeti, megsemmisíti, szerez 
njjat. \ alami módon azonban mégis jó lenne tudo
mást szerezni a cselédek megbízhatóságáról, vagy 
gyengéiről, hibáiról. Erre a h-galkalmásabb mód, ha 
a cselédtarló gazda, amikor elbocsátja szolgálatából 
a cselédjét s az elbocsátás alá oda kanyaritja a 
nevet, a lakását is megnevezi, hogy hol van. így 
aztán az uj gazdának módjában áll pár soros leve 
let intézni az előbbi gazdához, aki zárt levélben 
szívesen ad választ s megírhatja a cseléd jó és 
rossz tulajdonságait. Eképpen tudomást szerezve a 
gazda a szegődő cseléd erkölcseiről, tudja magát 
mihez tartani. Ez igen okos. Tessék gyakorlatba 
venni.

— Öngyilkosság. Pető István tállyai la 
kos 40 éves, nős, 3 gyermek atyja, azért, mert 
öreg édes anyjával n< m tudott egyezni, f. hó 8 án 
felakasztotta magát.

— Tűzoltó ünnep Királ y-Helmeczen. 
bolyé hó 11-én ünnepelte a király helm< czi önk. 
tűzoltó testület 10-évi fennállását. Az ünnepélyt a 
tűzoltó őrtanya udvarán Pauliczky Ferencz elnök 
szép beszéddel nyitotta meg. Ez alkalommal azon 
tűzoltóknak, kik 5 évig egyhuzamban teljesítették 
szolgálatukat, igen szép érmeket osztottak ki. Az 
ünnepély után a ref., valamint a rém. kath. temp
lomban hálaadó Istentisztelet volt. Este 7 órakor 
a bankettet tartották meg. mely azonban az orszá
gos gyász miatt a legnagyobb csendben folyt le.

— Megyei közgyűlés. A vármegye tör 
vény hatósági bizottsága folyó 1898. évi szeptember 
hó 29-én d. e. 9 órakor rendes közgyűlést tart. A 
közgyűlés nevezetesebb tárgyai : 1. A vármegye 
közigazgatási,- árva- és gyámhatósági kiadásairól 
az állandó választmány által 1899. évre összeállított 
költségelőirányzatának és ezzel kapcsolatban a 
közművelődési alapra kivetendő 1 °/o vámügyei 
pótadó tárgyalása és megszavazása. 2. A Buko- 
vinszky alapra ügyelő választmányba 2 megürese
dett hely’ választás általi betöltést'. 3. Az alispán 
időszaki jelentése. 4. Az igazoló választmánynak 
a vármegye legtöbb adófizető bizottsági tagjai 
névsorának összeállítására vonatkozó jelentése. 5. 
A közigazgatási bizottság határozatával felszerelt 
1890—1900. évi közúti költségelőirányzat tárgya
lása. 6. A belügyminisztérium intézvénye a sorozási 
költségekre kért pótjavadalmazás tárgyában. 7. A 
belügyminisztérium intézvénye a házipénztár ré
szére engedélyezni kért 4400 frt kölcsön és a házi 
pénztár régibb tartozásai miként leendő fedezése 
tárgyában. 8. A belügyminiszter intézvénye a kör
orvosok fizetésének rendezése iránt alkotott vár
megyei szabályrendelet tárgyában. 9. A belügymi
nisztérium intézvénye a vármegye területén működő 
anyakönyvvezetők és helyettesek tiszteletdijáról
1897. évre szerkesztett számadása tárgyában. 10. 
Moson vármegye átirata a tagositási ügyek törvény
hozás utáni rendezése tárgyában. 11. A közigaz
gatási bizottság határozata az anyakönyvi és kör
jegyzői köröknek, a sztropkoi, szinnai és homonnai 
járásokban ujracsoportositása tárgyában. 12.’ A 
vármegye tiszti főügyésznek és kir. államépitészeti 
hivatal főnökének a nagyerdei hid iránt Budapes
ten tartott tárgyalás iránti jelentése. 13. A már 
beérkezeti és még beérkezendő összes ügyek. 14. 
A községek zárszámadásai és Költségelőirányzatai.

— A magyar Svájc*. Fájhat a szi/e 
mindazoknak, a kik külföldön töltik a nyarat és 
hazatérve, meglátják Írásban és képben a magyar 
Svajcznak mondott Trencsénmegyét, melyet a Fő
városi Lapok legutóbbi száma közölt és folytatólag 
még közöl is a legközelebbi szám. Mintegy 30 
gyönyörű illusztráczió tárja elénk a kárpátalji me
gye természeti szépségeit, melyekhez hasonlót 
aligha találni másutt. Rövid, de mindent felölelő 

szöveg kiséri a képeket és megelevenedik előttünk 
a jelen és a dicsőségteljes mull. Dicséretes terv az, 
hogy oly intelligens újság, mint a Fővárosi Lapok, 
ismertesse ilyen módon az ország egyes vidékeit 
a múltban és jelenben. Ez volt az egyedüli hetilap, 
mely már e számban gyászkeretben közölte a ki
rályasszony a réz képét a legszebb fohász kíséreté
ben s mindezek mellett ő felsége a király buziási 
látogatásáról is közöl sikerült fényképeket. A lap 
maga oly kedves, oly pompásan megszerkesztett 
és finoman kiállított újság, hogy nagy múltjához 
méltón magasan fi lette áll a mi hetilapjainknak és 
külföld legjobb képes lapjával versenyez. A magyar 
közönségnek kellene lehetővé tenni, hogy ilyen 
hetilap tovább fejlődjék, ajánlani azt az ismerősök 
között legalább annyira, hogy egy-egy mutatványt 
kérjenek (Budapest V., Dorottya utcza 10), hátha 
megtetszik nekik ez a kedves, régi újság.

— „A rokon y.* Biró: All-e a tanú vala
mely rokoni kötelékben alperessel ? Tana : (ha
bozva.) Igenis értem. Biró: Ebből látom, hogy n« m 
érti. Ugyanis arról van szó, hogy rokona e kend 
Perjési Jánosnak ? Tanú : Úgy ? Hogy ő nekem ? 
Vagy hogy én neki ? Abban áll a dolog kérem 
alásan, hogy örököltem én egy egérfarknyi rétet a 
csereki dűlőben. Túl a patakon van. egy bürüit 
kell átmenni, hiszen járt is arra a tekintetes fő 
aljárásbiró ur. mikor az a nagy vadászat volt a 
zsidó nagyságosnál. Biró : Jártam, jártam ; de a 
dologra, beszéljen kend.’ Tanú: Hiszen épen abban 
vagyok, mert ez a rétecske káposztával volt beül
tetve ezelőtt tiz esztendővel. Fölség* s termés h tt. 
Olyan volt a káposzta torzsája mint a ezukor, a 
feje pedig olyan volt mint a dob. Hát mondja az 
ángyikám. a kit az Ist« n nyugosztaljon, .Te Mi
hály, lódulj ki le is a rétre, most jönnek alá a 
tótok, jól eladhatnád azt a káposztát a lábán.** 
Biró: (türelmetlenül): Ne lefetyeljen kend. Rokona e 
a Perjés Jánosnak vagy nem rokona ? Tanú : Vál 
lig azt beszélem, mert ahogy kiérek a káposztásba, 
ott találok már egy hórihorgas tótot, bocskorban, 
nagy tüszővel, rézcsercse a füleiben, a kampós 
bot jával nagyban veregeti a pogácsa gömbölyű 
fejeket. Már akkor bele volt szerelve a káposz
támba, szinte a nyála csurgóit . . . Biró : Még 
egyszer felszólítom, feleljen egyenesen a kérdésre. 
Tanú : Mindjárt rá térek ő kegyeim ér®, mivelhogy 
nem bírtam a tóttal eligazodni : ő sem tudott 
magyarul, én sem tudtam tótul. Vakarom a fejem, 
mi lesz már ? De ahol jön ni Perjési uram a bürün 
át. Nosza megállitoin, jöjjön beszéljen a tóttal ! 
Biró : Igen vagy nem ? Tanú : Igenis beszélt. 
Perjés uram vásárokra járó ember, ért hozzá. Ad
dig povedáltak^ a mig megalkudtak közönkint 
nyolez forintban. Hát mondom Perjési uramnak, 
mikor már a tót tenyerébe csaptam és az e/óf is 
leolvasta : „Igyuk meg az áldomást, menjünk a 
„Nagy itezébe/ Mire egy kancsó csigert kérek a 
Szálitól s odanyujtom neki : „Igyék Perjési uram." 
O kelme szájához emeli a kan csőt s illőn rámkö- 
szönti : „Adj lst< n friss egészséget, boltunk után 
békességet komám.** A másik hörpinlésnél vissza 
származtattam én is a tisztességet : „Hogy minket 
az Isten meg ne áldjon komám, arról szó se legyék. 
Hát ennyibe van. Azóta komának széli tjük egy 
mást. Biró: Valahára! (A jegyzőkönyvvezetőhöz) 
írja be : „Nem.**

Felelős szerkesztő : Gál Vilmos. 
Kiadó-tulajdonos: Landesman B.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt köxlöttekért nem vállal felelősséget « tterk.

jBiacsn.
Varaiméról történt eltávozásom alkal

mával az idő rövidsége miatt jó barátaim és 
ismerőseimtől szeméivesen el nem búcsúz
hatván, ez utón mondok nekik „Isten hoz- 
zád“-ot és kérem tartsanak meg jó emlé
kükben.

lfj. Bolgáry Andor.

HIRDETÉSEK.
~3'7897‘““ Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 104. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kassai kir. 
törvényszék 1165. szánni végzése Által Dr. Ixrllner Mihály 
ügyvéd Által képviselt Kitin József javara Szépknthy Mihály 
ellen 55 frt tőke, ennek 1898. évimárczius hó 1. napjától 
számítandó 6% kamatai és eddigösszesen 41 frt 39 kr. per
költség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás al
kalmával biróilag lefoglalt és 302 frtra becsült vegyes házi
bútorokból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 8p. I. 97. számú kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszínén, vagyis alperesnek a vasúti ál
lomásnál levő lakásán leendő eszközlésére 1898. évi BZep. 
tember hő 29-ik napjának délelőtti 10 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak.

Kelt M.-Mihályon, 1898. évi szept. hó 20. napján.
Gál Vilmos, 

kir. bir. végrehi\jto.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. jbiróság mint tlkvi ha 

tódig közhírré teszi, hogy a néhai gróf Sztáray 
István hagyatéka ellen lefolytatott végrehajtási 
ügyből kifolyólag a budapesti takarék pénztár és 
országos zálogkölcsön részvénytársaságnak Ilardik 
András és Miszár Józsefné elleni visszárverési ügyé
ben a nagymihályi kir. járásbíróság területén levő 
Sztára községben fekvő a «ztárai 55. sz. tjkvben 
61. hrszám alatt foglalt zsellérség földtulajdonjogára 
930 frt és a sztárai 74. sz. tjkvben 79. 80. írsz, 
alatt foglalt ingatlan föld tulajdonjogára az árverést 
35 frt 50 krban ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1898. évi okt. hó 13-ik napján d. 
0. 10 Órakor Sztára község bírójának házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10% át vagyis 93 frt és 3 frt 55 krt 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez- 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. nov. l én 
3333 sz. a. kelt igazságügyminist. rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 § a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban 1898. évi augusztus hó 27 én.

Bodnár, kir. albiró.

LANDESMAN B.

A „FELSŐ ZEMPLÉN" KIADÓHIVATALA' 

föuteza Nagy-Mihályon touu-za 
felvétetnek mindennemű

on’omdai munkák*
és pedig :

körlevelek, levélpapírok és borítékok 

czégnyomással. számlák, táblázatok. 

lakadalmi és báli meghívók., gyászla

pok. névjegyek, röpiratok. szaklapok, 

takarékpénztári nyomtatványok, leve

lező-lapok. árjegyzékek, szépirodalmi 

és tudományos müvek, egyházi isko

lai es uradalmi nyomtatványok, fal

ragaszok. stb. stb.

ízléses és gyors kiállítás! 

K* Jutányos árak!
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan 

teljesittetnek.
Megrendeli! et 6:

! Újdonság! ■■■! Újdonság!

Saját arczkép
== mint levélbélyeg
minden visít-v. cabinet-fénykép után.

25 darab ára I frt 25 kr.
Nagy raktár a legújabb divatu 

levélpapírok bán 
simán és díszítéssel.

Irodai szerek nagy raktára.

7088/1898. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

Az ungvári ktr. jbiróság mint tlkvi hatóság 
közkirré teszi, hogy Landesman Márkus budapesti 
lakos végrehajtatónak özv. Tomasovszki Mihályné 
Gocs Mária sztrajnyáni lakos végrehajtást szen
vedő elleni ügyében 41 frtnyi tőke és járulékainak 
behajtása végett az árverést a következő módoza 
tok mellett elrendelte.

1. Árverés tárgyát képezi a sztrajnyáni 
sztjkvben 402 sz. tjkvben B. 1—4 d. Gocs Mihály. 
Gocs György, Gocs János és Tomasovszki Mihály 
né Gocs Mária nevén álló, továbbá a sztrajnyáni 
259 sz. tjkvben B. 2. a. özv. Tomasovszki Mi
hályné Gocs Mária a végrehajtást szenvedő nevén 
álló ingatlan 20 frt illetve 267 frtnyi kikiáltási ár 
mellett.

2. Az árverés Sztrajnyán községházánál 1898, 
október 24. napján d. é. 10 órakor lesz megtartva, 
mely alkalommal az ingatlan a kikiáltási áron alul 
is el fog adatni.

3. Az árverelni szándékozók kötelesek az ár 
verést megelőzőleg bánatpénz gyanánt a bírói ki
küldött kezeihez 2 frtot, illetve 26 frt 70 krt kész
pénzben vagy óvadékképesnek nyilvánított érték
papírokban letenni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság l’ngvárt
1898. évi augusztus 6 án.

llácx, kir. albiró.
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ÍW Fényképészet. »
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Nagy- 

Mihályon. selyem-utcza, egy

•> fényképészeti* műtermet 4

i

1

fe)

1
1

-------------------------------------------- g

nyitottam, melyben fényképészeti felvételeket a legkisebb alakútól élet- 
nagyságuig a legjutányosabb árszámitás mellett eszközlöm. b

1 Az általam eszközlendő felvételek a legizlésesebb és legnagyobb XJ 1 pontosságú kivitelben részesülnek.
1 Azon reményben, hogy a nagyérdemű közönség engem b. pártfo- 1
'■ gásába részesitend, vagyok teljes tisztelettel •
! Rosenberg Hermán. í
i XÍí-íéL ex? n- -

i: 1. nI
Ő Felsége Erzsébet királyné elhalálozása 
alkalmából a Vasárnapi Újságból és a Képes Folyóiratból gazdagon 

mustrált alkalmi számok jelentek meg.

— Egy füzet ára 30 kr.
Kapható Landesman B. könyvkereskedésében Nagy-Mihályon. 

Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdájában.

7087/1898 tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az ungvári kir. jrbiróság mint tlkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Lipinszki Manó nagymihályi 
lakos végrnhajtatónak özv. Szkalka Tamásné Bed- 
narovszki Mária sztrajnyáni lakos végrehajtást 
szenvedő elleni végrehajtási ügyében 21 frt 20 
krnyi tőke és járulékainak behajtása végeit az ár
verést a következő módozatok mellett elrendelte.

1. Árverés tárgyát képezi a sztrajnyáni 366. 
sz. tjkvben B. 2. a. Bednarovszki Mária végrehaj
tást szenvedő nevén álló ingatlan 343 frt kikiáltási 
ár mellett.

2. Az árverés Sztrajnyán községházánál 1898. 
éri október 24. napján, d. e. 10 órakor lesz meg
tartva, mely alkalommal az ingatlan a kikiáltási 
áron alul is el fog adatni.

3. Az árverelni szándékozók kötelesek az ár 
verést megelőzőleg bánatpénz gyanánt a bírói ki
küldött kezeihez 34 frt 30 kr készpénzben vagy 
óvadékképesnek nyilvánított értékpapírokban le 
tenni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Ungvári 
1898. évi augusztus 6-áo.

Bácx, kir. albiró.


