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KIADOHIVAT AL !
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Landaxman B. könyvnyomdája.

Az iparfejlesztés.
A nyugati civilizáció hullámcsapásai 

már átcsaptak a kárpátok bérces falain és 
hála Istennek, mi is uszunk az árral. Egy 
kicsit még ügyetlenül, el-elfogyó lélekzettel, 
de kétségtelen sok jó igyekezettel.

Azonban, hogy teljesen benne volna 
nemzeti életünk a nyugat nagy áramlatában, 
azt a legvérmesebb túlzás sem állíthatja. A 
maradiság romjaira még sok követ kell 
összehordanunk, hogy fölötte nemzeti éle
tünknek erős, sziklaszilárd épülete emel
kedjék.

Azok a mozgató erők, amelyek a nyu
gat nagy nemzeteit a fejlődés utján előbbre 
viszik, nálunk még szétforgácsolódnak az 
eszmék, ötletek zűrzavarában. Mi még jó 
részt az ösztönök korát éljük akár a gyerek, 
aki ítélet nélkül, de természetfölöttinek 
tetsző helyes érzékkel kerüli a veszedelmet, 
amelynek nagyságát, mértékét valójában 
nem is ismeri.

A világ nagy gazdaságában ez az ország 
eddig puszta raktár volt, amelynek ajtaján 
megrozsdásodott a zár. Össze volt hordva 
benne minden, a mi vagyont, értéket jelent, 
de felhasználni azt, gyümölcsöző ellenérté
két keresni senki sem tudta. Itt az ideje 
végre, hogy felpattanjanak a berozsdásodott 
zárak !

Közéletünk kiválóbb faktorai nyitogat- 
ják már az ajtókat. Rajta hát, hadd járják 
be ezt az elmaradott hazát a nyugati kul
túra friss, ujitó áramlatai, frissüljön fel benne 
nemzeti, államgazdasági életünk: európai- 
asodjunk 1

T A R C A
Az uj várpalota lakói.

— Maria Valéria itthon. —

Mire levélbe szökik a fakadó rügy a vár
palota százados kertjében, akkorra élet költözik 
a hatalmas uj királyilak termeibe is. Az egy
szerű régi sárga ház egykori lakója, a királyi 
család legkedvesebb sarja, Mária Valéria tér 
meg állandó tartózkodásra hozzánk szülőföld
jére, szülővárosába. A régi ház helyén az épitő 
és képzőművészet már befejezte alkotását. Csak 
itt-ott dolgozik még a művész keze s tart a 
belső berendezés munkája, de mire megjön az 
uj királyi palota első lakója, már készen találja 
minden. Uj, ragyogó, fényes és nagyarányúvá 
varázslódon itt minden. A sárga házat elnyelte 
az uj alkotás, a hazatérő királyi hercegnő csak 
emlékeiben leli majd fel a múltat. S ennek az. 
emlékezésnek minden momentuma olyan a 
mely egvgyé forrasztja, egyesíti majd velünk 
az egyetlen magyar királyi sarjat, a ki a mi 
hazánkat mondja szülötte földjének. Az a ra
jongó szeretet, a melvlyel a kis serdülő király
kisasszonyt körülvette születése percétől a 
magyar nemzet, most uj életre kel bizonyára 
visszatértével. S a szeretet, a mely a múltból 
táplálkozik csak erősiti, csak fokozza az a kö
rülmény, hogy minden emlékezésünk a mi őt 
illeti, visszavisz a mi legendás Nagyasszonyunk
hoz is az emlékezésben.

Valéria volt a királyasszonynak legked
veltebb gyermeke. Születése elé, mely a ki- 
engesztelődés idejének első esztendőjére esik,

Az uj kor boldogulási feltételeit jellemzi, 
hogy az állami lét szenzibilitása a közgaz
dasági kérdések felé hajlik. A közélet széles 
ki'izdöporondján nehéz fegyverzetben vonul
nak fel a közgazdasági érdekcsoportok kép
viselői és nehéz harcot vívnak egymással.

Jól van ez igy. A harc acélozza az 
erőket s a küzdelem ezer izgalma nélkül 
eltespesednénk.

Az utóbbi évek harci lármájában egyre 
erősbülő vészkiáltásként hangzik minálunk 
az ipar tespedése. Európai fogalmak szerint 
magyar iparról szó sem lehet s ennek a 
szomorú beismerése nyomán életre kel 
immár az ösztön: fejlesszük a magyar ipart.

Hogyan ? Miként ? Nehéz kérdés ez s 
a feleletet hiába is keressük a külföld ipar
fejlesztési munkájában. Más feltételek azok, 
amelyek mellett iparunkat a fejlődés útjára 
terelhetjük, mint a külföldéi. Külön nemzeti 
politikánk karaktere szerint kell ezt a fej
lesztő munkát kiépíteni.

Az ipari foglalkozással egy időben és 
egyszerre munkásbajokat is orvosolnunk 
kellene.

Az iparfejlesztés munkája a maga foko
zatos haladása utján egyenes arányban ál! 
a munkaerő igénybevételével, úgy a kis
iparnál, mint a nagyiparnál. íme az ipar
fejlesztés egyik fontos, nagyjelentőségű kon
zekvenciája. Szociális nézőpontjai vannak 
tehát a mi perspektívánkban az iparfejlesztés 
munkájának.

Az ipari feldolgozásnak régi, hogy úgy 
mondjuk, eredendő bűnét kellene expiálni. 
Nyersterményeinket eddig feldolgozásra jó
részt a külföldnek engedtük át. Az idegen

Magyarországon politikai várakozással nézett 
mindenki. Az első igazán magyar királyi sarjat 
tekintette benne mindenki, mert a fenséges 
anya magyarnak szánta gyermekét. Jellemző 
doiog, hogv a várakozás óráiban a régi Pest 
város atyái, a kik éppen tanácsot ültek, hogy 
valamiképpen elkésve ne kapják a hirt. A 
nemzet az első perctől fogva magáénak tekin
tette a kis hercegnőt, a kinek nevelése is 
magyar volt minden tekintetben. Dadája egy 
feltűnő szép aszódi asszony. Juhász Sámuelné 
tanította az első magyar szóra, Rónay Jácint 
Íledig a nevelését vezette. Az ő nagvértékü 
eljegyzéseiből sok érdekes és jellemző apróság 

van a kiskirályi gyermekről.
Érdekesen mondja el Rónay, hogy mi

képpen bízták rá a kis hercegnő nevelését. A 
királyné hivatta s tudatta vele elhatározását :

'— Lesznek Valéria körül angol és francia 
nők is, de azt akarom, hogy nevelése magyar 
legyen.

Négy éves volt ekkor Valéria, a kit a 
királyné kívánságára Rónay meglátogatott gyer
mek szobájában. Mikor lieléptek Rudolf trón
örökös térdelt előtte s szavalt. A kis Valéria 
megijedt.

Még nem látott papot — jegyezte meg 
nevetve a királyné, de majd megszereti Önben.

Erre azonban csak később nyílott alkalom, 
mert nem tudható milyen okokból csak 1875- 
ben kezdte meg hivatását Rónay. Valéria akkor 
már négy nyelvet beszélt, magyart, németet, 
angolt és franciát. Rónay írja, hogy legked
vesebb tárgya a költészet volt. Sok. versikét irt, 
a miket a királyné rendesen jmaga javítgatott 
ki. A királyt vagy királynét mindég a maga 
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

ből aztán feldolgozottan, szörnyű árakon 
vásároltuk vissza, megfizetvén rajta sok 
csomó közvetítési dijat, meg mi egymást. 
A nyersterménvek földolgozása történjék 
ezentúl idehaza. Óriási tőkenyereséget jelen
tene ez s az ipari élénkségét is fokozná. 
Példát hozunk fel. A gyapjút idegenbe vi
szik tőlünk. És ugyanezt a gyapjút posztó
nak feldolgozva lehetetlen áron vesszük 
meg aztán.

A gyáriparnak az őstermeléssel kap
csolatban kellett volna haladnia. — De a 
nyersanyag kivitel azonban eddig oly nagy 
volt, hogy a gyáripar mit sem fejlődhetett 
mellette. Hogy most már az iparfejlesztés 
munkájához rendkívüli eszközök kellenek, az 
kétségtelen. Sok mulasztást kell helyrepó
tolni. Tömérdek energiával kell küzdenünk 
iparunk fejlesztésén, mert különben boldo
gulásunk legjelentősebb alapfeltételét rom
boljuk szét. Csak erős, rendkívüli és okos 
munka árán lehetünk benne a világ nagy 
piacában ; de nem úgy mint eddig : raktára- 
képen a felhalmozott, de feldolgozatlan ér
téket jelentő anyagnak, hanem mint ténye
zője a nyugati világpiacnak.

Polgári munka.
A közoktatásügyi költségvetési vita be

vezetésénél Wlassics Gyula miniszter ke
mény igazságokat hangoztatott, melyeket 
talán a magyar társadalom is meghallott.

A középiskolák és föleg a gymnasiumok 
túlzsúfoltsága miatt panaszkodott és ezt 
annak a beteges társadalmi felfogásnak tu
lajdonítja, mely a külömbözö foglalkozások 
közt valóságos értékfokozatot állapit meg, 
hogy fenyegetés számba megy az, ha a fiú 

készítette verssel köszöntgette fel bizonyos al
kalmakkor. Egy Ízben a király éppen akkor 
látogatta uieg, mikor verset tanult. Valéria 
súgva mondta Rónaynak:

— Kérje meg a papát, hogy meg ne 
mondja mamának:

— Gyere leányom gratuláljunk együtt a 
mamának,

— Csakhogy én magvarul gratulálok.
— Az nem baj. Majd én is úgy teszek.
— De én ezt a tortát is elakarom vinni, 

meg ezt a hímzést — tóditotta az akadályokat 
a gyermek.

— Az sem baj, mosolygott a király s fel
szedve az ajándékoknak szánt holmit maga vitte 
el a királynénak.

Valéria kedvence volt az egész udvarnak. 
A király és királyné gyakran beültek a szobá
jába mialatt Rónay oktatta s hallgatták a gyer
mek feleleteit. Egy- földrajzórán ezt a kérdést 
kapta :

— Mik Budának a nevezetességei?
— A legnagyobb, hogy én ott születtem.
— Komolyan gondolod ? — Kérdezte mo

solyogva a király.
— Hiszen úgy áll a könyvben is — adta 

meg rá a ' álaszt Valéria.
A királynét rajongásig szerette. Ha uem 

voltak együtt vagy a felséges asszony elutazott, 
naponta két három levelet is irt hozzá. Egy 
ilyen levelet jegyzett fel Rónay 1875-ből, amit 
Valéria a Hécsbc időző királynénak irt.

Kedves mamám!
A kis Valérir jól érzi magát: szorgalmasan 

tanul, hogy szeretett szüleinek örömet okozzon 



előtt az ipari vagy kereskedelmi pályát 
emlegetik.

Szívós, önálló, kezdeményezésre termett 
ifjúság kell a magyar nemzetnek; erős de
rekú, a maga lábán járni tudó férfiak, akik 
nem riadnak vissza az első balsikertől. l)e 
nálunk — úgymond a miniszter — min
denki hivatalt keres. Nálunk hiányzik a 
polgári munka tisztelete! Nálunk az a feltogás 
uralkodik, hogy urnák nem való a keres
kedelmi pálya, sőt azt is állítják, hogy 
magvar ember nem való a kereskedelmi 
pályára. Ezen felfogás ellen küzdeni kell s 
ha az előkelő körök is szívesen adják gyer
mekeiket ezen pályákra, úgy az ipari és 
kereskedelmi foglalkozás is épp oly tiszteltte 
leez, mint más úri foglalkozás.

így beszélt a miniszter.
Szép és őszinte szavak, de hozzáfűzhet

jük: nem egészen igazságosan találják a 
magyar társadalmat.

Ha nyugodtan végig tekintünk egesz 
gazdasági életünkön és berendezéseinken, ha 
figyelembe vesszük polgáraink vagyoni ere
jét : ugv sok tekintetben menthető társa
dalmunk és inkább egészségtelen gazdasági 
viszonyainkban kell keresnünk a bajok 
eredetét.

Kétségtelen, hogy az úgynevezett latei- 
ner-pályák zsúfolva vannak; igaz az is, 
hogy nálunk hiányzik az érzék a kereske
delmi pálya iránt: végre tény az is. hogy 
nálunk a polgári munka sent kellő elisme
résben, sem pedig megfelelő díjazásban nem 
részesül.

Ez az oka, hogy a szülők többnyire 
tanácstalanul állnak, midőn dönteniük kell 
fiaik életpályájának megválasztásánál.

Polgáraink zöme nincsen megáldva túl
ságosan anyagi javakkal, sőt nagyiészben 
máról-holnapra él. Ismerve saját anyagi ere
jét, fontolóra veszi a különböző életpályákat 
és az eredmény rendesen az, ha a fin tanulni 
akar, hogy okvetlenül a — gymasiumba 
kerül!

Mert kereskedőt vagy' iparost senki 
máskép nem nevelhet, minthogy üzletbe 
vagy iparoshoz adja a fiát — tanoncnak. 
Az a tanonc-élet és nevelés pedig, mely 
nálunk még általánosan divik, éppen nem 
célirányos, — sőt néha a fin testi romlásá
val is jár. 11a pedig a szülök után megfelelő 
tőkére nem számíthat az ifjú iparos, vagy 
kereskedő, úgy többnyire bizonytalan élet
nek néz elébe.

és csak azon busul, hogy a mama nincs itt.
Ferenc Salvator főherceggel egybe esik 

gyermekeskedése. A főherceg alig két évvel 
idősebb nála. Gyermekéveiben s később is sokat 
találkoztak a budai várkertben és Gödöllőn. 
Egy alkalommal jótékony színi előadást is ren
deztek a budai palotában, Husztennek a híres 
gödöllői szcrccscnnek a közreműködésével. Az 
előadás jótékonycélra ment s Ferenc Salvator 
egy aranyban akarta a belépő dijat meg
szabni.

— Az sok, tiltakozott Serák Lujza, a kir. 
hercegnő nevelőnője. Olcsóbbnak kell lennie. 
Elég lesz egy krajcsár is.

S ebben állapodtak meg. Harmincöt ven
dég volt hivatalos az érdekes előadásra. Valéria 
maga volt a pénztáros s szedegette a kraj
cárokat s aztán olvastalanul átadta Könisseg 
grófnőnek.

— 'fiz forint harmincnégy krajcár az 
egész, jegyezte meg a grófnő.

— fiz forint? Hisz akkor valaki csalt 
ijedt meg Valéria.

Hamarosan kiderült aztán, hogy a csalást, 
a mi egy arany becsempészésével történt, ezt 
Ferenc Salvator rovására kell Írni.

Az 1888-ik évben hagyta cl Valéria a 
budai várlakot. Abban az évben történt meg az 
eljegyzése Ferenc Salvator főherceggel, de a 
közbe jött szomorú esemény ek miatt az esküvő 
csak két év múlva 1890-ben volt lseidben. 
Ezen az esküvőn viselt királyasszonyunk utol
jára világos ruhát.

Valéria életmódja a legegyszerűbb. Hidegen 
elhárít magától minden olyan ettiket dolgot, 
ami terhére van. Az ékszereket egyáltalában 
nem szereti, csak nyakán visel egy’ keskeny 
gyémántokkal kirakott szallagot. Legkedvesebb 
virága a havasi gy. pár. Ehhez a virághoz való

Es éppen ez az. a minek a szülő leg- 
kevésbbé akatja kitenni gyermekét.

Maga előtt látja számos példában, mint 
gázoltak végig, szegényesen is, nyomorogva 
is az iskolákon, szegény szülők gyermekei; 
látja, miként boldogulnak az életben, gya
rapodnak anyagi javakban, lefoglalnak min
den közhivatalt és tisztséget és mennyire 
uralják az egész köz és társadalmi életet

Hogy sokan vannak az ügyvédek, az 
orvosok.'a mérnökök! Hát vájjon kereskedő 
és iparos nincs-e elég?

Hogy vannak szegény tisztviselők, or
vosok, sőt ügyvédek is! Hát nyomorgó, sze
gény iparos, meg kereskedő nincs-e ?

A mi áldatlan közgazdasági állapotaink 
nem-e sújtják első sorban kereskedőinket 
kik tehetetlenül kénytelenek nézni anyagi 
romlásukat ?

Ki gondoskodik az elhagyott iparosról 
és családjáról, ha egy kemény munkában 
eltöltött élet után megtörik munkaereje ? Hi
szen mindenki tudja, hogy reális munkával 
vagyont szerezni ma már alig lehet.

De a szegényebb elem, úgy mint eddig, 
ezután is többé-kevésbbé elegendő tanonc- 
anvagot fog szolgáltatni az iparnak és ke
reskedelemnek. És úgy mint eddig, lesznek 
szorgalmas, tehetséges kereskedőink és ipa
rosaink. kik egyéniségükkel a társadalomban 
előkelő helyet, a polgári munkának pedig 
tiszteletet fognak szerezni! Mindenki tisztelni 
fogja az érdemes és hasznos embert es nin
csen igazi „úri ember'1, aki a becsületes 
munkában edzett, akár kérges jobbot is 
megszorítani restelné.

I le ha a középosztály legnagyobbrészt 
a tudományos, a hivatalnoki, katonai pá
lyákra nevelteti gyermekeit, kire vár akkor 
nemzeti nagyiparunk, a kiviteli és nagy
kereskedelem megteremtése, fenntartása és 
fejlesztése? A magyar tőkepénzesek nagy
birtokosok és főrangú urak fiaira !

Méltó nagy feladat ez, mely dicsőséget, 
hirt, vagyont — de balsikert is eredmé
nyezhet.

A nagy vagyonnal rendelkező apák 
megfelelő neveltetésben részesíthetik, külföldi 
szakiskolákban és gyárakban képeztélrétik 
fiaikat, kik ha komolyan hozzálátnak .. ta
nuláshoz, és munkához és nem élnek kizáró
lag úri kedvteléseknek : nagy eredményeket 
érhetnek el, hazánknak a legbecsesebb szol
gálatokat teljesíthetik.

vonzódását egy érdekes történet magyarázza. 
1883-ban történt, hogy a királyné Stiriában 
időzött. A vadregényes Mürzsteg mellett a 
-todtes Weib« (holt asszony) nevű keskeny 
völgvszorosban a festői barlang szájánál órákat 
eltöltött a felséges asszony. Egy alkalommal 
lmon mentek ki .1 völgybe s a királynénak az 
a különös gondolata támadt, hogy a keskeny 
pallón átlovagol a forrás túlsó oldalára. Alig 
tett pár lépést a paripa, a palló leszakadt s a 
ló lezuhant. Szerencsére a közelben levő fa
vágók segítségére siettek a királynénak, a kinek 
egyik karja a ló alá került s baj nélkül kimen
tették. Ennek az emlékére táblát hely eztek a 
sziklára, a hol Szent György szobra áll. Az 
emléktáblára Valéria a saját versét vésette be :

Szent György vitéz :
Ki résztől oltalmadba vész. 
Ki j«» anyain i* gyakran védted 
llol emberek nem védhettek meg .

. „ Te benned I izva kérlek im. 
Ne vesd meg emlékező*im, 
Vedd drága éltét oltalmadba, 
Ki nékem életemet adta.

Ennek a táblának elhelyezésekor tépte le 
először Valéria a havasi gyopárt s azóta ez a 
legkedvesebb virága.

A kir. hercegnő családi életében is igen 
egyszerű. Minden idejét gyermekei között tölti, 
a kiknek nevelését ő maga vezeti. A fenséges 
párnak öt gy ermeke van. A legidősebb Erzsébet 
éppen tiz esztendős, a legfiatalabb Tivadar még 
nincs három éves. A kilenc éves Ferenc Ká
rolyt édes anyja maga tanitotta meg a magyar 
nyelvre. Erzsébet kivételével a többiek mind 
jól beszélnek magyarul.

Egy-két hét múlva tehát hangos lesz 
ismét a várkert s vele bizonyára megélénkül 
egyébként is az étet a várbanj a hol talán nem 
sokáig tesz egyedüli lakó a király leánya.

Még ha egyesek vállalkozásaikban va
gyonuk egy részét veszni látnák is, ez a 
balsiker erkölcsi tekintetben nem érinthetné 
a bátor úttörőket, kik legjobb teheteégük 
szerint szolgálták hazájukat és teljesítették 
kötelességüket.

Ha ezek a befolyásos, tőkeerős kezek 
állnak a nagy nemzeti munka élére, tudás
sal és munkakedvvel felfegyverkezve, úgy 
egész gazdasági életünk át fog alakulni es 
ami ma lehetetlennek és elérhetetlennek 
látszik, az önálló vámterület is, mint érett 
gyümölcs ölünkbe hull!

Berkovits Rezső.

VEGYES HÍREK.
— Vj körjegyzői székhely. Említettük 

annak idején, hogy a vármegye alispánja a fii- 
zesséri körjegyzőség székhelyét Mocsárba helyezte 
át. Ennek kiegészítéséül közöljük, miszerint Füzet- 
téry Gyula körjegyző e hó 2 án hivatalát már át 
is helyezte Mocsár községbe.

— Fősorozás. Az ezideifösorozás váró 
sunkban április hó 21, 22 és 23-án a Barnai szálló 
nagytermében fog megtartatni.

— Színészet. Deák Péter színigazgató ki 
tűnőén szervezett színtársulatával június hó elején 
érkezik városunkba s 25 előadást szándékozik tar 
tani. A társulat saját, 14 tagból álló, jól képzett 
zenekarral is rendelkezik.

— Adomány. B»s»enyey István migléci 
földbirtokos a gálszécsi református templom reno
válására 50 koronát, a miskolci leánynövelde javára 
pedig 100 koronát adományozott.

— A sztropkói telekkönyvi hatóság 
ügyében örvendetes fordulat állott be és Malonyay 
Tamás h. főszolgabírónak köszönhető, hogy már a 
legközelebbi vármegyei közgyűlés is foglalkozni 
fog a tárgygyal. Malonyay volt ugyanis az, aki a 
tárgyalásokat újból megindította és eljárása már 
oly eredményre vezetett, miszerint nemsokára a 
sztropkói szegény nép e hő óhaja már teljesülni fog.

— Eljegyzés. Pa lankay Dezső hercegi 
uradalmi gazdatiszt f. hó 13-án eljegyezte Win 
ternitz Mariette urhölgyet Vinna Bankán.

— Lelkész beiktatás Gálszécsen. Az 
újonnan megválasztott gálszécsi ev. ref. lelkészt, 
Péter Mihályt, e hó 13 án iktatták be fényes 
ünnepély kíséretében. A beiktatási ünnepélyen az 
egyház részéről Hutka József esperes és Beeeenyey 
István migléci főgondnok vettek részt. A hívek is 
nagy számban gyűltek össze ez alkalomból és 
áhítattal hallgatták meg lelkészük beköszöntő be
szédét. a mely fenséges eszmékben oly gazdag 
volt. Az isteni tisztelet után Hutka József esperes 
tartotta meg a beiktató beszédet, a melyet a kő 
zönség feszült figyelemmel hallgatott végig. Az 
esperes a híveket szeretetre, kötelességteljcsitésre 
buzdította, majd pedig az uj lelkészt szeretetébo 
ajánlotta. Bessenyey István is szép beszédet mon
dott, amelynek elhangzása után presbyteri gyűlést 
tartottak, a melyen a lelkészi hivatal átadása is 
megtörtént. Délben a „Magyar király- szállóban 
50 terítékű fényes ebéd volt, a melynek folyamán 
Hutka József a királyra mondta költői lendületi 
szavakban tósztját, Péter Mihály pedig a gálszécsi 
társadalmat és Kun Frigyes püspököt éltette.

— A kassai vásár, mely e hó 28, 29 és 
30 ára volt kitűzve, az izraelita ünnepekre való 
tekintettel, május hó 5, 6 és 7 én lesz megtartva.

— Köszönet nyilvánítás. Kontratovich 
Elek ur, helybeli püőri biztos, a 2196. sz. alatt 
kelt törvényszéki végzés alapján felkezelt 20 ko
ronát a nagymihályi áll. el. iskola szegény tanuló 
inak felruházására adományozta; mely tényeért 
fogadja e helyütt is a tanítótestület hálás köszö
netét. Az iek. igazgatóeág.

— Iskolaépítés. A vallás és közoktatásügyi
m. kir. miniszter ur a szobránct állami iskola és 
óvoda építését 31.505 kor., az eőr-darmai iskoláét 
18.526 kor. erejéig engedélyezte. Ezen építkezésre 
Lngmegye kir. tanfelügyelője f. é. április hó 26-nak 
d. e. 10 órájára saját helyiségében megtartandó 
árlejtésre a pályázatot kiirta. Midőn megjegyezzük, 
hogy az iratok nevezett tanfelügyelői hivatalban 
megtekinthetők, a vállalatra iparosaink figyelmét 
felhívjuk.



— Iskola ünnepély. A helybeli *11. el. 
népiskola tanítótestülete az 1848. évi törvények 
szentesítésének emlékére f. hó 12 én d. u. hazafias 
ünnepélyt rendezett. Az ügyesen egybeállitott prog
ramot Kölcsey „Hymnus- ával kezdődött, mit az 
iskolai énekkar énekelt. Ezután Polányi Géza 
mint a helybeli állami iskolai gondnokság érdemes 
elnöke mondott tartalmas s lendületes beszédet. 
Ciinetdr István VI. o. t. Vörösmarty : „Hymnus" át 
szavalta. I os József a nap jelentőségét a gyerme
kek értelmi fokához híven alkalmazaodva, igen 
szépen méltatta. Lieblich Teréz V. o. t. „Árpád 
siri álmá“-t szavalja. .Nemzeti induló" énekelte az 
énekkar. Hotzpoddr Ilon VI. o. t. .Április 11“ 
prózában adta elő. „Nemzeti dal- szavalta: Onusfat 
Antal VI. o. t. Végül az iskolai énekkar a .Szó- 
zat“-ot énekelte mely után Mathidsz József a helyi 
iskolák közszeretetben álló igazgatója, tartotta 
záróbeszédét, buzdítva a növendékeket drága, jó, 
magyar hazánk szeretetéro, koronás királyunk hó
dolatteljes tiszteletére s hazánk alkotmányos tör 
vényei tiszteletben tartására. Az ünnepély, mely 
úgy az iskolai hatóságok mint a szülök általános 
részvéte mellett igen szépen sikerült, méltó volt a 
derék tanítótestület minden eddig rendezett üiine 
pélyéhoz.

— Feloszlott klub. A Sátoraljaújhelyben 
fenállott .Zemplénmegyei Vívó és Sport Klub
feloszlott. ügy értesülünk, hogy a klubot más 
alapon újból megalakítják.

— Megvált szerkesztő. A „Homonna és 
Vidékéinek szerkesztője lléz László Homonnáról 
elköltözvén, a lap szerkesztéséről lemondott. Egy
előre a kiadóhivatal vállalta el a szerkesztésért a 
felelősséget.

— Polgármester választás. Ungvár vá
ros képviselőtestülete e hó 10 én rendkívüli köz
gyűlést tartott, molyén polgármesterré Dr. hántty 
László ügyvédet választotta meg. A polgármesteri 
állásra 4 pályázó volt ti. m. Dr. hdntsy László, 
Mocidry Géza, Farkat Ferenc és Jovauovícs János. 
A pályázók közül Farkas Ferenc visszalépett s igy 
a szavazás a megmaradt három pályázóra történt 
és ]>edig a beadott 85 szavazat közül Dr. Iváutsy 
Lászlóra esett 64, Mocsáry Gézára 19, Farkas 
Ferencre (tévedésből) 1, Jovanovics Jánosra 1.

— Törvényszéki fötárgyalás Szob- 
ráncon. Zdborstky Vince zalacskai volt körjegyző 
ellen, adópénzek elsikkasztásának vádja miatt több 
év óta folyik a vizsgálat, melynél több száz tanú 
lett kihallgatva. A beregszászi kir. törvényszék 
elnöke költségkímélés miatt a tőtárgyalás helyéül 
Szobráncot jelölte ki. A tárgyalás hétfőn vette 
kezdetét és előre láthatólag tiz napig fog tartani 
llnlcky Sándor törvényszéki biró elnököl, birák : 
Pataky Menyhért törvényszéki biró. Kertéi* Mi 
hály albiró; a vádhatóságot Pnldiiyí Aladár al 
ügyész képviseli, a jegyzőkönyv vezetését két 
aljogyző látja el. Vádlottat Szórdth János szobránci 
ügyvéd, az államkincstárt pedig Tábor Péter pénz 
ügyi igazgató helyettes képviseli.

— ■* vármegyei pénztárak államosí
tásáról szóló törvény 1903. január hó l én fog 
életbe lépui. A belügyi kormány a törvényható 
ságokat már értesítette is, hogy a gyám és házi 
pénztárakat, úgy nemkülönben a számvevőségeket 
is 1903. január hó 1 tói az illetékes kir. pénzügyi 
igazgatóságokhoz, illetve adóhivatalokhoz osztja be.

— Görög kath. tanltónoképző Ung
vári, A legközelebbi tanév elején Ungvár városa 
egy tanintézettel gazdagabb lesz. Fircdk Gyula 
püspök elnöklete alatt ugyanis a munkácsi egyház 
megye szentszéke elhatározta, hogy tanitónőképzöt 
Aliit Ungvárt, mely már az 11*02—3. tanév elején 
megkezdi működését. A tanitónöképzö a püspök 
által a papárvaleánynevelöintézet részére megvá
sárolt úgynevezett kisgimnáziumi épületbeu lesz 
elhelyezve s mindig két osztályból fog állani úgy, 
hogy az egyik tanévben 1. és III. és a követ
kező évben pedig II. és IV. osztály tanfolyama 
fog megtartatni. Igazgatása a fiképezdoi igazgatóra 
fog bízatni, s mivel csak két osztályból fog állani, 
ezért csak két rendes tanára lesz, a fennmaradó 
órákat pedig a képezdei tanárok, esetleg a polgári 
iskoláknál alkalmazott okleveles tanerők fogják 
mint óraadók betölteni. Ily módon az iskola fen- 
tartása nem fog sok áldozatott kívánni s igy a 
tanulók sem fognak nagy tandijat fizetni. A fenn
tartási költséghoz, melyek alig nehány 100 frtra 

rúgnak évenkint, részben a papárvák alapja, rész
ben a szervezendő népiskolai alap s más e célra 
fordítható alap fog hozzájárulni. Gyakorló iskolául 
a polgári leányiskolával kapcsolatos elemi iskola 
fog szolgálni, mig a kézi munkát a polgári isko 
Iával kapcsolatos ipariskolában fogják tanulni a 
jelöltek.

— Ötvenéves jubileum. A jubileumok 
korszakában nem hagyható figyelmen kívül egy 
nevezetes mozzanat, a mely Magyarország inai 
gazdasági fejlettségének úgyszólván fordulópontját 
képezi ; — ez pedig a legelső gőzeséplőgépek 50 
évvel ezelőtt történt meghonosítása Magyarországon. 
1852-ik évben szállította ugyanis Ulayton A Shutt- 
leworth lincolni világhírű gépgyár a legelső gőz 
cséplőgépet ide Magyarországba, tnvly gőzgép még 
ma is megvan s 11*00. évben dolgozott utoljára.
— Ezen cséplési rendszer terelte az itteni gazdái

, kodási viszonyokat azon uj üdvös irányba, a 
melyen az mai fejlettségének modern színvonalára 
emelkedett. Mielőtt ezen gép bo lett vezetve 
Magyarországon, a learatott gabona betakarítása 
itt sok nehézségbe ütközött, sőt némely évben az 
még a következő termésig is elhúzódott. A termés 
nek ily hosszú ideig a szabad ég alatti maradása,
— kitéve az idő viszontagságainak, a rovarok, 
egerek és férgek pusztításainak, azt nagyrészt). n 
megdézsmálta s a termelőnek nagy károkat" okozott.
— Mennyire megváltozott ezen gyarló állapot a 
gőzeséplőgépek meghonosításával kivált ma, — a 
midőn alig létezik község vagy vidék, a hol gőz 
cséplőgépek ne dolgoznának, melyeknek igen te 
kintélyes része Ulayton és Shuttleworth gyárából 
került ki, a mely cég, a kezdett nehézségeinek 
leküzdése után, általános és feltétlen bizalomban 
részesült Magyarországon s ezt magának mai na 
pig is megőrizte. Karöltve a gözcséplőgépekkel 
terjesztette itt Ulayton A Shuttleworth az egyébb 
gazdasági géjteket és eszközöket is s elsőrangú 
mintaszerű gyártmányai a feltétlen bizalmat Ma 
gyarországon is szilárd alapokra fektették. — 
1858. évben a Ulayton A Shuttleworth cég Buda 
pesten egy állandó telepet létesített itt fekvőségeket 
szerzett és egy nagyobbszabásit javítóműhelyt r<n 
dezett be, a mely egyike a magyarországi nyers 
termények és anyagok rendszeres fogyasztóinak. 
A bécsi gyár nyers vas- és fa-anyagainak jelen 
tékeny részét szinte Magyarországon szerzi be. 
mely’ egyértelmű azzal, hogy nemcsak szolid el 
ismert gyártmányait bocsátja a gazdaközönség 
rendelkezésére, hamm kölcsönösen Magyarország 
fa- és vas-termékeinek fogyasztója.

A műkedvelők estélye.
Megvan cáfolva tehát, hogy a művészet 

csupán a céhbeliek mestersége marad. Mert 
ime, összeáll egy lelkes csapat, egy poéta lélek 
vezetése alatt és túlszárnyalja az estéhez fűzött 
legvérmesebb reményeinket is.

Ha a társadalmi sikert nem is emlitenők, 
mely pedig első tényezője volt ezen estének, 
úgy maga a művészi siker az, mely nagy igazi 
jelentőséget túl tíz előadásnak.

Műkedvelőink minden vonalon kiállották 
a tüzpróbát s bebizonyították, hogy van létjo
guk e kis város falai között is és egv cseppet 
sem maradnak mögötte más hasonló - de még 
nagyobb — városok müizléssel biró közönsé
gének.

Valamennyien valóban nagy szellemi fen- 
sőbséggel állották ki ama bizonyos lámpalázt 
s a színpadon folyton imponáló előkelő köny- 
nyedséggel mozogtak, mintha tudja az ég há
nyadszor néztek volna már szembe ama rémes 
ezerfejű szörnyetegnek.

Az összes szereplők művészi tökéletesség
gel igyekeztek a reájuk bízott feladatoknak 
megfelelni, ami mindnyájuknak sikerült is. A 
közönség ámulattal hallgatta és nézte őket. 
Erezte, hogy itt egy igazi esemény játszódik le 
s hogy bármiként előlködnék is tenyerét véresre 
tapsolni, az még mindig nem elég elismerés a 
nyújtott élvezetért.

Minden szereplő kűlön-külön egy kabinet 
alak volt. Előadásuk biztos, jellemző és az el
beszélés művészete mindegyiknél oly kifejlett, 
oly álható volt, hogy igazán bámulatba ejthet
ték még a legkényesebb müizléssel biró publi
kumot is.

Minden mozdulatukat élénk érdeklődés 
kisérte és szemmel láthatóan lekötötte figyel
münket. Minden szó, minden alakítás tökéletes 
volt.

Az első darab Taylor Tamás •Barátság
ból. című kitűnő vígjátékéban Mi ha lesik 
Teréz urhölgy kitünően játszotta Carryt és bár

szerepe nem valami produkativ, annál nagyobb 
elismerés illeti, hogy intelligenciájával oly ki
tűnően érvényre emelte azt és életet öntött 
abba.

Horváth Sándorné úrnő >Lucyt« adta 
és pedig művészi tökélylyel. Teljesen összeforrt 
szerepével s mindvégig kitűnően oldotta meg 
nehéz feladatát. Oly ügyesen hozta színre 
a mesterkélt érzéseket, mintha természetévé 
váltak volna s valóban a finom női kedély 
fényes suitjével vonult a színpadra és azt teljes 
mértékében érvényre is emelte. Előkelő könv- 
nyedséggel mozgott s nem egy hivatásos szí
nésznő büszke lehetne azon hatásra, melyet 
játékával előidézett. A Trottcr-ral történt ösz- 
szetüzés oly mesteri volt, hogy a közönség 
érdeklődése itt érte el gvupontját. Játékát va
lóságos tapsviharral jutalmazták és nem lehetett 
a sorokon végig megkülönböztetni a baráti és 
semleges kezet, mindegyik egyaránt tapsolt.

A második darabban, Gróf Fredro •Egyet
len leány, cimü vigjátékában Székely Pi
roska urhölgy elbájoló •Gomojtóné. volt. Han
gulatteljesen és láthatóan jó kedvvel játszotta 
el szerepét. Mihalcsik Teréz urhölgygyel ismét 
találkozunk, aki Batatinszkynét ügyesen, ked
vesen játszotta, a szerepéhez való dicséretes
buzgalommal.

Tolvay Jolán urhölgy 'Paulina, szere
pében oly otthonosan mozgott, mintha csak 
családi körben játszódott volna le jelenete és 
látszott rajta, hogy a szinpad nem ismeretlen 
előtte.

Frőhlich ('.orv urhölgy Camillát nagy
világi intelligenciával és bravourral játszotta el, 
temperamentuma oly élénk volt, hogy a közönség 
zajos tapssal honorálta minden egyes alakítását. 
Henrikkel több hatásos jelenetben igazán művé
sziesen oldotta meg sok helyen nem könnyű 
feladatát.

Pogány Aurácska .Pepi, szerepében 
csókolni való aranyos bakfisch volt s kicsiny 
szerepét bájosan játszotta végig és úgy a kö
zönséget, mint partnereit teljesen meghódította. 
Ha pedig tekintetbe vesszük, hogy szerepébe 
csak utolsó nap mintegy beugrott, úgy valóban 
sok szépet várhatunk tőle.

Az urak kivétel nélkül kitűnően állották 
meg helyüket. Mindegyikről kűlön-külön a leg
nagyobb elismeréssel kellene megemlékeznünk. 
Különösen I' s é py Vas és E p e r j e sy a szó 
teljes értelmében remekeltek.

Az uj szinpad, előfüggöny és a színházi 
díszletek melyet a rendezőség beszerzett, na
gyon jól festettek.

Lehetetlen még meg nem emlékezni I'sépy 
Zoltán úrról, ki lankadatlan szorgalommal 
dolgozott e fényes est sikerének elérésén, a mi 
bizony nem kevés fáradtsággal járt. Fogadja 
e helyen is szerény elismerésünket. Fáradozása, 
munkálkodása, kivívta számára e város eddig 
lethargikus közönségének igaz, őszinte tiszte
letét és nagyrabecsülését. Idealizmusa hihetet
len jó talajra plántálódott e kis város egyhangú 
társadalmában. Gsak folytassa 1

A mindennapi élet küzdelmei közt nagyon 
jól esik, ha van, a ki az eszmény zászlaját 
fennen lobogtatja.

Az előadást követő táncmulatság kivilágos 
kivirradtig tartott. Kr.

Nyilvános számadás
a uagyinihályi műkedvelő társaság által 1902. évi 

április hó 15 éli reudezett előadásáról.
Bevétel belépti jegyekből . . 413 korona
Felülfizetésekböl........................ 91

Összesen 504 korona 
Feliiljizettek : Spiegel Sámuel 10 K. — Ma- 

lonyay Tamás 6 K. — Dr. Spiegel Ödön 5 K. — 
Schreiber Jónás, Füzesséry Gyula 4—4 K. — 
Brünii Mór, Dr. Glück Samu, Maclinyik Andor, 
Kontralovich Elek, Pollacsek Nándor 3—3 K. 
Jakab Béni (llomonna), Szoták István, Kozlay 
József, Gazdag Kálmán, Tolvay Imre, Zseinbcry 
János, Milialovics Jenő, Friedraan Mihály, Kulin 
Imre, Landcsman Vilmos, Lax Dárius, Pelles Jó
zsef 2—2 K. — Dick Sámuel, Kállai Mihály, Bu- 
zinkay György, l’ollák Henrik, Marschall Ferenc, 
Baán János, Ikreik Béla, Buzay Gusztáv, Misko- 
vics Béla, Frimtner György, Szeghy Zoltán, Pajor 
Bertalan, ifj. Kiéin Hermán, Lanaesman Simon, 
Papp István, Rcuttor Rezső 1—1 koronát.



ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel van szerencsém a nagyér

demli hölgyközönséget értesíteni, miszerint
Jfngy-WfihÁ.lyon. a Felső-utca 334. számú 
házban, egy a mai kor igényeinek megfelelő

nyitottam.
Főtörekvésem leend, a n. é. hölgyözön 

ség megelégedéséi minden tekintetben kiér
demelni és magamat szolgálatukra ajánlva, 

kiváló tisztelettel

DAPS1 M AKISKA.
női szabó.

405. bx. tkvi. 1902.

Árverési hirdetményi kivonat.
A gálszécsi kir. járásbíróság mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy az Ungmegyei Takarék 
pénztár és társai végrehajtatóknak, özv. Reisman 
Salamonné és társai végrehajtást szenvedők elleni 
9600 kor. toki követelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a gálszécai kir. járásbíróság terii 
létén lévő Tőke-Terebes községben fekvő a tőke- 
terebesi 477. számú tjkvben A 1. 1 sor 1480 hr. 
sz. alatt felvett * Xí részben Reisman Salamonné 
szül. Berkány Sálit 1 xt részben. Reisman Jákobot 
>/M, Reisman Éva férj. Zeiler Sámuelnét 1 1S rész
ben. Reisman Berta férj. Spiegel Bernátnét 1 n 
részben. Reisman Hermant 1 xí részben. Reisman 
Henriét férj. Spiegel Dávidnét ‘/xt részben, Reis 
mán Sándort */., rétiben, Reisman Regina férj. 
Berkovics Ignácnét */„ részben. Reisman Károlyt 
1 If részben. Reisman Hermina kkorut 1 12 rész 
ben. Reisman Sámuel kkorut 1 xt részben, Reis 
mán Zelnia kkorut részben. Reisman Zsigmond 
kkorut megillető ingatlanon épült belső tartozékok 
nélküli gőzmalomra az e 10 sor alatti Fejérváry 
István javára bekebelezett követelésre nézve özv. 
Reisman Salamonné szül. Berkány Sáli javára e 
12 sorszám alatt bekebelezett özvegyi haszonélve
zeti jog fen tartásával, azon hozzáadással, hogy a 
mennyiben a?, árverésen az ezennel 12000 kora 
nában megállapított mint az özvegyi haszonélvezeti 
jogot megelőző jelzálogos követelések teljes kielé
gítésére szükségesnek mutatkozó vételár el nem 
éretnék, az árverés hatálytalanná válik és az in
gatlan az özvegyi haszonélvezeti jog fentartása 
nélkül a kitűzött határnapon újabban elárverezte- 
tik. a többi jelzálogos követelések tekintetében pe
dig feltétlenül 1600 koroná ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendeltetik és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanra az 1902. évi május hó 
12-ik napjának délutáni 3 órakor Toké 
Terebes község házánál in« gtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el 
a<latni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok bvcsárátiak 10%-át vagyis 160 koronát kész 
pénzben, vagy az 1881. EX. t.-cz. 42. § ában jel 
zett árfolyammal számított és az 1881. évi novein 
bér hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügy mi 
niszteri rendelet 8 ik § ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LXl.-r. 170. § a értelmében a bánatpénz 
nek a bíróságnál előlvges elhelyezéséről kiállított 
zsabáiysz'-rii elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Gálszé 
csen. 1902. február 19 én.

Valkovstky, kir. albiró.

Egy kitűnő karban levő* bécsi Schott-féle

ZONGORA
tokkal együtt 110 frtért, esetleg 10 frtos 
havi részletekben is. azonnal eladó. Tuda
kozódhatni a tulajdonosnál Sznistsak Nándor 
úrnál- Lazsnyáuon és Fröhlich Gyula ügy

véd urnái Nagy-Mihái von.

Weinberger Sámuel pazdicsi gaz
daságában 2 darab két éves símen- 
táli fajú

tenyészbika
eladó. — Bővebbet a tulajdonosnál.

Szobráncz gyógyfürdő
Glaubersós, hideg kénes sós vis.

Gyomor- és májbetegek magyar Karlsbadja.
Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz. mint 

ív' gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor é- béli 
uál. s xlhasi pangásoknál, makacs székrekedése 1 
enyhén, oldólag hat. májbajoknál epehomok es e- 
k..vekre oldólag hat. Vértódulásoknál, sxédülé>ek, hii- 
dések. gutxütési rohamoknál vérlevonólag, fel.-xivólag 
hat, csuzos és köszvényes bántalmaknál e kór okozta 
erjési termékekre lerakódásokra az ízületekben azok 
oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség szív elha- 
ja><>dás ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál úgy a 
czukor és fehérje-kiválást gyorsan és kedvezően be
folyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, 
izületi és csontbántalmakat, csont-szut kedvezően osz
latja. Görvélykóros daganatok, fekélyek ellen méh és 
méh közötti izzadmáuyok, hashártya izzadmányok fel
szívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült 
bőrbetegségek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás '. az Alföldről és l’estfelől jö
vőknek Un g var a felvidék és illetve Kfcssa felől 
j..vöknek Nagy-Mihaly. honnan kényelmes bérko
csikon 1 és •/♦ óra alatt elérhető.

A viz otthon is sikerrel használhat". Ara: egy 
nagy láda 40 üveggel II kor., kis láda 2'* üveggel 8 
kei . A vizava-uton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések és tudakozódások : ,,Szobranci- 
gyogyfurdo igazgatóságának Szobráncz- 
gyógyfurdö" czimzeml-k. Posta «■- távírda állomás 
helyben. A fürdő igazgató orvosa Dr. Russay Gá
bor Lajos. A fürdő igazgatósága
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1902 Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajt/' az 1881. évi LX. t.-cz. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagy- 
miliályi kir. járásbíróság 1901. Sp. évi 485/3 számú végzésé 
k' vutkeztében Dr Fuclis Ignác ügyved által képviselt 
Friodman Simon javára Dr. Novak József ellen 539 kor. 22 
fill. s jár. erejéig 1902. évi január hó 28-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1540 kor. becsült 
következő ingóságok u. m. lovak, tehenek és hornyuk nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. jbiróság 1902. 
évi V. 22/2. számú végzése folytán 539 kor. 22 fill. tőke
követelés. ennek 1901 évi március hó 29 napjától járó .’>’/• 
kamatai. l/j% ▼áltó dij és eddig összesen 127 kor. 48 fillér
ben biróilag mar megállapított költségek erejéig A-Körtvé- 
lyesen alperes Dr. Novák József lakásán leendő eszközlésére 
1902. évi április hó 26-ik napjának d. u. 2 órája 
határidőül kitiizetik, és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssé’. hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták a azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihály. 1902. évi április hó 9-ik napján.

Pellett József,
kir. bírósági végrehajtó.

Ispán, i
J józan életű, gyakor- ' 

| lőtt gazda és egy

sáfár, j
I

1

1
j utóbbi izraelita le- r 
J gyen, nagyobb gazda- l

ságba felvétetnek. | 
| Cini e lap kiadóhiva- | 

falában. f
•, __  __  __  __ _____ ,’n

Jlllást nyernek.
Az Országos Pályázati Közlöny 

utján, mely az országban betöltendő összes ál
lásokat közli, állást nyernek : ipari és kereske
delmi, mező és erdőgazdasági és műszaki tiszt
viselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, nő
tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gya
kornokok. Előfizetési ára negyedévre 4 korona. 
Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Bükk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

Nyom. Landeuoaa B. könyvnyomdájában.

Hirdetmény.
Nagy-Mihály nagyközség alulírott elöl

járósága" t zennel" közhírre teszi, hogy Nagy- 
Miliálv nagyközség tulajdonát képező heti 
vásár" hdypénz szedési jog 1902. évi május 
hó 6-tól 3 egymás után következő évekre
1902. évi április hó 30 ik napján d. e. 9 óra
kor a községházánál megtartandó nyilvános 

versenytárgyalás 
utján bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 4448 korona, mely ösz- 
szegnek 10%-át az árverezni szándékozók 
bánatpénzül az árverés megkezdése előtt 
letenni kötelesek.

A szóbeli versenytárgyalás magtartása 
után megfelelő bánatpénzzel ellátott zárt 
ajánlatok is elfogadtatnak, melyek az ugyan
csak 1902. évi ápril 30-án d. u. 3 órakor 
megtartandó kepviselotestületi ülésben fog
nak felbontatni.

Az árverési feltételek a jegyzői irodában 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Nagy-Mihály, 1902. évi ápril hó 16-án.
Jóth jRrpád Szladek József

k. jegyző. üiró.

16i902.Z ~ Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.- 
:02. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a n.-mibál, 
kir. járásbíróság 1901. évi Sp. 251/3 számú végzése követ
keztében Dr. Kellner Mihály ügyvéd által képviselt Marmor- 
ntein Izidor javára Novák József ellen 33 kor. 90 fill. a jár. 
erejéig 1901. évi julius hó 17-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 1240 kor. becsült következő 
ingóságok u. m. lovak és tehenek nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a n.-iniliályi kir. jbiróság 1901. évi 
V. 236/8 szánni végzése folytán 33 kor. 90 fiit, tőkekövetelés, 
ennek 1901 évi junius hó 13 napjától járó ’>% kamatai, 
Vs% váltó dij és eddig összesen 96 kor. 60 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig A.-Körtvélyesen 
alperes Novák József lakásán leendő eszközlésére 1902. 
évi április hó 19-ik napjának délutáni 2 órája 
határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében| a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. <

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna 
jelen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon 1902. évi április hó 7-ik napján.

Pelles József,
kir. bírósági végrehajtó.

KEIL-LAKK
(Glasur)

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára, 
nagy palack ára 1 írt 35 kr. — 1 kis palack ára 68 kr.

Szagtalan
padló-viasz Glória”

égj <>bb és legegyszerűbb beeresztő szer
kemény padló számára.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanvozására.

1 kis palack ára 20 kr.

Fehér „Glasur“-fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani be- 

festésére, 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.
I—6 Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR cégnél NAGY-MIHÁLY.

Háziasszonyok figyelmébe!!

SCHICHT-féle SZAPPAN
(u kulcsosai; a

legjobb mosószappan!
A Schicht féle szappan (a kulcscsal) tetszés 

szerint használható. Akár hideg, akár langyos v. 
meleg vízzel mosva, akár a ruhát vele torrázva, 
minden más szappannál hatályosabbnak mutatkozik. 
A gyár kezeskedik a káros alkatrészek hiányáért. 
Jfapható 10, 14, 20 és 28 fii. darabokban.

Egyedüli elárusító hely nagyban és kicsinyben: 

GARFUNKEL DÁVID 
vegyeskereskedése Nagy-Mihály, líiutcza.


