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TÁRSADALMI HETILAP.
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szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő : 
Fö-atoxa. 220 axám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye*  Mzáin ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vasasa.
B<‘rmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal: 
llova az előfizetőtök, hirdetési és nyilttér 

díjak knldondők : 
L&ndesmxn B könyvnyomdája.

A társadalom bűne.
Irta : Papp Ferenc*

Az állami életnek két fontos tényezője 
van. Egyik a kormányzati, másik a társa
dalmi politika.

Kormányzati politikánk az ország jogos 
bírálata alatt áll, valahányszor iparunk, 
kereskedelmünk hiányaival foglalkozunk. 
Társadalmi politikánk, sajnos, alig foglalko
zik e kérdésekkel, pedig ezeket épen neki 
kell megoldania.

Nincs iparunk, nincs kereskedelmünk: 
szálló ige. S miközben az egész felelőséget 
kormányzati politikánkra hárítjuk, tétlenül 
nézzük, hogy a külföld ipara, a külföld keres
kedelme uralkodik piacainkon.

Bizony nincs iparunk, nincs kereskedel
münk és miért nincs ? Mert nincs sem keres
kedőnk, sem iparosunk. Nincs pedig azért, 
mert felfuvalkodott, gőgös társadalmi fel
fogásunk irtózik a munkáskéztől s kalmár
nak nevezi a kereskedőt, kivel csak elő
szobájában tárgyal az „ur".

Az ötvenholdas, adósságban nyakig úszó 
hétszilvafás ember kehes lovai által vontatott 
ócska Katarjában, a jövő évi termésre ku- 
nyorált előleggel viszi a íiát gymnasiutnba. 
Nagyságos cimet álmodik a csemetének s 
jogászt, orvost, de mindenesetre urat akar 
nevelni belőle. S az urticska legtöbbször csak 
javitva bukdácsol át az osztályokon. Jól 
tudja az apja, még jobban az anyja, hogy

TARCZA.
A Trisselwand ormán.

i.
A szép asszonyka lebocsájtá az eddig ol

vasott könyvet, s félig lehunyt szemekkel tel
jesen odaadó magát az olvasottak impres- 
siójának.

A könyv szokatlanul felizgatta; Marcel 
l’révost >l)emi Vierges.ét olvasó. Ott pihent 
mozdulatlanul hátradőlve hintaszékében, abba
hagyta a lóhálást, picinyke lábai nem érintet
ték a parkettet, a babos selyemharisnyákban, a 
sárga félcipőkben kacéran kandikálva ki a ju- 
pou gazdag csipkéi alul. Duzzadt ajkai közül 
kicsillantak a fehér fogak, melyek közt sebesen 
szívta be a szoba meleg levegőjét.

Majd hirtelen felkapta a könyvet, becsapta 
és a jobbján levő asztalkára lökte.

A zörejre felrezzent a szemközt levő 
pamlagon szunvókáló férj, ki neje felé fordulva 
fáradt hangon kérdezte :

— No, mi baj van kedvesem
Az asszony felugrott a hintaszékből, két 

karját plasztikus csipőirc feszítve, derekát kissé 
hátrahajlitá s csak ennyit felelt:

— Eh! unatkozom.
A férj, C. báró tábornok, ki idegbaja mi

att nemrég nvugdijaztatla magát, deres bajjal, 
őszbecsavarodó bajuszszal és — megroppant 
hátgerinccel, itt az Alpesek közt vonult meg, 
hogv némileg megreperálja rokkant fizikumát.

Villát bérelt az alt-ausseei tó mellett, igy 
egy óra távolságra lévén a tulajdonképeni für
dőtől — Ausseetől — nem kellett tartania a 

nem képes tanulni a fia, azért a négy osz
tályt végzett fiút még sem adja iparosnak. 
Kiégne a szeme szégyenében, megfordulna 
a sírjában nem tudom, melyik török verő őse, 
ha szurtos kézit, kérges tenyerű becsületes 
iparos lenne belőle. Inkább legyen diur- 
nista — s a szegény gyerek körmöd egész 
életében, álmodozik a múllak fényéről, mi
vel teletöltette fejét a papája. I.assankint 
pedig nehéz viszonyai közepette megundoro
dik a világtól, önmagától, és vagy sikkaszt, 
vagy csal, és élődik embertársain. Ha pedig 
célt ér, diplomával kezében, mi lesz belőle ?

Atka a társadalomnak, stréberje a 
világnak.

Angliában lordok és pairek iparosok. 
Vállalataik kire bejárja a nagy világot s 
neve tiszteletet ébreszt túl a tengeren is. 
S ezek az acélkirályok, ezek a milliók urai 
nem kívánnak más címzést, csupán azt. ami 
mindenkinek kijár, hogy sir, nálunk a leg
utolsó diurnista ősi címerén esett csorbának 
tekinti, ha a kávéházban nem szólítják 
nagyságos urnák.

Ha csupán emberi hiúság volna, mit 
sem érdemelne az egész: Azonban, sajnos, 
ez az urhatnámság nálunk rettenetes követ
kezményeket teremtett. Ez az urhatnámság 
teremtette meg nálunk a tisztviselői pályák 
túltermelését.

Nincs a világon sehol annyi nonseus állás, 
mint nálunk. A kataszter végzett urak mene
déke volt, s mikor aztán a végzett urak kilin
cselése a kegyelmes urak ajtaján itt is tulter- 

veszélyező társaságról, mert a többi itt nyaraló 
villa tulajdonosok jobbára szintén csak önma
guknak, illetve családjuknak éltek.

Már a harmadik napja, hogv itt voltak.
A tábornok félig-nieddig indignált han

gon mondó :
— Hiszen nem tartóztatom, hogv ne 

szórakozzék. Tudja, hogy neuralgikus báutal- 
inaim ismét elővettek, nem kísérhettem tehát, 
— de ez ne gátolja, hogy sétálni menjen. Hisz 
csolnakázhat, tehet kirándulásokat — van itt 
elég megbízható vezető, fogadjon fel egyet, — 
mig ismerősre nem lel, majd szórakoztatja 
a vidék I

Mint hófehér selyem szőrű nvulánk an- 
gora macska, lassan odalépkedett férjéhez, le
hajolt hozzá, kehiéhez öleié ezt az öregedő 
fejet, és csókot nyomva a barázdás homlokra, 
édeskésen duruzsolta,

— No hisz nem akartam megbántani, 
nem szemrehányás volt ez imént, — éppen 
csak efféle asszonyi szeszély.

Felegyenesedett és végigsimitva fekete 
haját folytató:

— Lám édes öregem, megfogadom a ta
nácsát. Csolnakázni megyek Adieu, adieu !

— I’á kis hamis!
Az asszony eltűnt hálószobája ajtaja mö

gött, hogy átöltözködjék.

I »
Junius eleje volt és tekintettel, hogy a 

saison jóformán még cl sem kezdődött, a csol- 
nakok állomáshelyén evezős nem is volt jelen. 
Midőn tehát a tábornokáé a tó partjához ér
kezett, egv olt foglalatoskodó parasztot küldött 
evező után. Ez csakhamar megérkezett.
Lapunk mai száma, 4 oldalra terjed. 

melést teremtett s a végzett urak különösen 
fogták fel a földet s az istenadta népet, 
törvénynyel kellett korlátozni a menedéket, 
akkor szerveztek felügyelői állásokat. Van 
itt nálunk a szeméttől kezdve minden fog
ható és nem fogható dologra felügyelőség, 
segéd- és főbiztosság. A selymet, a tejet, a 
kenyeret, a cukrot, a bort, a szarvas és 
nem szarvas marhát, a ló- és marhatenyész
tést, a csillagokat és a földet, azok eltérését és 
a delejes voltát, az anyakönyvet, a határt, 
az erdőt, a vizet, mind felügyelők ügyelik 
fel; s őket felillvizsgálók vizsgálják felül. 
Mert hát kis és nagydoromai, felső es alsó
kapási Kapási Márton kamarási jogcímmel, de 
földdel nem rendelkező nr nem mehet iparos
nak, mert megfordulnak a sírban az ősök.

Iparosnak ki is menne ma? Az a nyo
morban sínylődő gyermek, aki négy elemi 
osztályt csak a tanítási kötelezettség kény
szere alatt képes elvégezni s akire megváltás 
a műhely jótékony melege. Az iparos már 
nem adja iparosnak a saját fiát.

így vagyunk a kereskedői pályával is. 
A kereskedelmi iskolát végzett ifjú inkább 
Írnoknak megy, sem mint a pudli elé álljon. 
Mióta katonai iskoláink vannak, csörgő kard
ról, aranyos attiláról álmodunk. A drága fiunk 
hadnagy lesz, milliós feleséget kap, s visz- 
szaállitja a régi udvarház leomlott nemesi 
cimerét.

Ügyeljünk, évente 400 pezsgőző, wist- 
tező, zongorázó tiszthelyettest és hadnagyot 
termelünk.

Hatalmas szál ember volt. 28 éves lehe
tett : a stájer helylakók öltözékében. Vállai 
szétfesziteni látszottak a zöldes daróc kabátot, 
mezítelen térdén alul pedig a rövid, zöld hegy
mászó-harisnya alatt kidagadtak pompáson 
formált lábizmai.

Kalappal kezében ott állott a tábornokné 
előtt, szelíd nézésű kék szemeit ráfűggesztve.

Az asszony kedvetlen, mondhatni rnüér- 
tőleg jártatta végig tekintetét a férfi atléta 
alkatán és barátságosan kérdé:

— Hogy hívják ?
— Moscr Hans — volt a felelet.
— Csolnakázunk vagy egy órácskát.
Moser Hans beugrott egy ladikba, levele 

kabátját, ingujjait feltűrve rendbe hozta az 
evezőket és ezek után besegité a bárónét a 
lengő csolnakba.

A tó közepe felé evezett.
Az asszony közömbös kérdéseket intézett 

az evezőshöz, mialatt pillanatra sem vévé le 
szemeit annak az evező-csapások alatt dagadó 
karbicepseiről, a kidomboruló mellkasról. 

I Felsóhajtott: férjére gondolt . . .
A csokink szelíd imbolygása, az evező

csapások szabályszerű közökben felhangzó locs- 
csanása, a hús fuvallata szellő, mely hodros 
haját még kuszáltabbá tévé, — a tavat szegé
lvező impozáns szikla-meredekek látása szen
timentális hangulatba ringatták.

Oly szép volt körülötte minden I
A Dachstein napsugarakat büszkén visz- 

szasugárzó inessze-niessze gletserei, északnyu
gaton a tó partjáról a l.oser felhőknek törő 
alaktalan szürke sziklatömegei, délnyugaton a 
Tressenstein fenyvesekből kinyúló felnyitott 
hüvelykujj formájú sziklacsucsával és a Tris-



Leányainkkal sem szerencsésebb a hely
zet. Ahelyett, hogy megtanulnának sütni, 
varrni, főzni s leányábrándjaik az egyszerit, 
becsületes, erős férfi által alapítandó családi 
élet eszménye körül forognának, hogy igazi 
jó anya, jó feleség váljék belőlük, tolulnak 
a tudományos pályára. A család utolsó ga
rasát, utolsó vánkosát adja oda, hogy dip
lomát kapjon a kisasszony. A leány belefek- 
szik a tudomány mvsteriumába, tanul eszté
tikát, irodalmat, filozófiát, logikát, öltözkö
dést, házberendezést, igényei kifejlődnek 
annyira, hogy ő már más világban él, más 
alakról álmodik. Az anyaság és feleség fo
galmát csupán Golimberti kalapjaival, Mo- 
naszterly kosztümjeivel s fogadó napokkal 
tudja összeegyeztetni.

Az iskola padjain szőtt ábrándok keserű 
valóra válnak.

Az utolsó vánkos árán diplomát szerzett 
leány édes álmából iszonyú jelenre ébred

Nincs állás, mert túltermelés van minde
nütt. Beáll a szükség ! A hosszú tanulás alatt 
kimerült a család. Az éveken keresztül fehér 
kacsóit ápolt diplomás kisasszony átka lesz 
a családjának.

Mit tegyen ? Az éhség rossz tanácsadó. 
Dolgozni ilyen kezekkel nem lehet, férjhez 
menni ? Ki venné el, hisz semmije sincs. Az 
iparosnak pedig csak teher.

Jön a lejtő — s a körutak gázlámpái 
közül egy fehér ruhával több jelenik meg az 
éjben.

Gondolkodjunk csak ezek felett. Nem 
a kormányzati politika bűnei ezek, hanem 
a társadaloméi. Félre az urhatnámsággal. 1 >ol- 
gozzunk, a munka nemesit. S ha iparunk, 
kereskedelmünk van, akkor megteremthetjük 
a független Magyarországot — mindannyiunk 
édes, boldog álmát.

Városi közgyűlés. Nagymihálv város 
képviselőtestülete f. hó 7-én délután rendkívüli 
közgyűlést tartott, melyen .Sz/»<M József közs. 
bitó elnökölt. A közgyűlés első tárgya a köz
temető kisajátítási ügyében kiküldött bizottság 

selwand partig húzódó meredek sziklafala, — 
mind, a napsugarak a párás levegőn való át- 
sürüsödése által képződött gyengén kékes, ritka 
ködfátyolba burkolva.

A tó köze|*ére  érve felkérte Mosert, hogy 
énekeljen el egv népdalt.

Moser Hans lebocsájtá az evezőket és rá
zendített bariton hangján, mely visszhangzott 
a környékező sziklákról :

Mfin Dinndl i> und rolh
wia «la Ss liuct- 

l>a- maciit halt <ias Waaaer 
\ ■ in Altausser See . . .

Rövidke szünet után újra belekezdett:
A Ltab do rerht atark is
Dó platóiért hit géni, 
W ia » Wmsm waas tiaf is 
Nit rmnrh'n irat her'n . . .

azután elhallgatott
A báróné kcreszlbevetett térdére könvö- 

kölve a tó kristálytiszta vize nézésébe merült.
llans tovább evezett. A loccsanásra a bá

róné feltekintett; látta hogy amannak szemei 
a túlparton kalandoztak, pedig mint magában 
gondoló rajta is volna jócskán mit nézni.

Ismét megszólító kelet felé mutálva:
— Miféle hegy amaz olt ?
— A Trisselwand. 1773 méter magas.
— Ah ! könnyen feljuthat oda az ember ?
— No belekerül ugv három és fél, négy 

órába.
— Ismeri az utat ?
Moser llans mosolygott.
— Hisz a kenyerem, vezető is vagyok
— í gy ? No akkor holnap reggel, ha szép 

az idő, megmászunk a Trisselwandot. Jó lesz ?
A báróné ránevetett, hogy Moser llans 

zavarba jött. 

eljárásáról előterjesztett jelentés tárgyalása volt. 
Többek felszóllalása után elfogadták az előadói 
határozati javaslatot, mely szerint, tekintettel 
arra, hogy a kultúrmérnöki vélemény szerint 
a köztemetőnek kiszemelt s a róm kát. plébánia 
tulajdonát képező földterület talajvize miatt e 
célra nem alkalmas, az erre nézve engedélye
zett kisajátítási eljárás foganatosítását, a nyert 
jog fenntartása mellett, felfüggesztik Kimondta 
határozatában a képviselőtestület azt is, mi
szerint az uj köztemető céljára Hozzpoddr János 
és társainak a >Funduse« nevű dűlőben el
terülő, összesen mintegy 10.000 Q-öl kiterjedésű 
ingatlanait óhajtja megszerezni s e tárgyban a 
községi törvény 110. 5-a értelmében ujabhi köz
gyűlést tart, melynek határidejéül l'JO.3. évi 
augusztus hó 10-ik napjának d. u. 3 óráját 
tűzték ki. Ezután Ingvármegye alispánjának 
Sztrajnyán község I.aborczpart védelmi munká
lataira vonatkozó hirdetményét tárgyalták és 
megtették c tekintetben a kellő intézkedéseket. 
Majd felhatalmazták a községi elöljáróságot, 
hogy a I.aborczpart védelmi munkáltatokból 
még ez évben foganatosítandó védtöltés szakasz 
áthelyezésnél a községi közmunka címen elő
irányzott 2000 koronán felül befolyó összes 
közmunka vállságösszcget felhasználhassa. Végül 
Tas József állami iskolai tanítónak kérelme 
folytán 100 korona segélyt szavaztak meg.

VEGYES HÍREK.
— .1 bíróság köréből. Garbinzzky Sándor 

kir iiljárásbii'ó szabadságát e hó 10 én kezdi meg 
és távollétének ideje alatt az ügykörébe eső teeu 
dókét Mattyazovazky Mór kir. járásbiró fogja el
látni.

— A második óvoda. grót SMray 
Antal féle alapítványból felállítandó óvoda nem 
miként tervezve volt a Templom téren, hanem mint 
értesülünk a Kapitány utcában, a néhai Szirmay 
József által lakott házban lesz elhelyezve.

— Az uj postahivatal. A kereskedelem
ügyi m kir. ministül tényleg megkötötte f.iizzbíff'y 
László utbiztossal a postahelyiségekro vonatkozó 
szerződést. Az. uj postaépület a parochialis földek 
első kelteikén a Görgey télé ház szomszédságában 
lesz építve. A szerződés 10 évre évi 2400 korona 
bét fizetés mellett köttetett meg és 11*04.  évi aug. 
lió elején a helyiségek áladandók.

A nagy-kapós dereynyó -málezai 
vauul ügyében az érdekelt községek most foly 
tátják a tárgyalásokat a vállalkozóval. Ha a hozzá

— Megtenné ti fárasztó ultit ?
Naivtll tette hozzá :
— Akkor koráit kell ám kelni I
— No hány órakor ?
— Legkésőbben öt órakor kell elindul

nunk.
— Talpon leszek — Legyen tehát hol

nap akkortájt a l elsenhort villában. Értette?
Midőn pat tól értek és a báróné felkelt, 

hogy partra szálljon, elcsúszott a nedves ladik
fenekén ; a parton álló Moser Hans még jókor 
derékon kapta, s könnyű pehelyként kiemelte 
a parti a.

A szép asszony mélyen elpirult és — 
köszönöm, tehát holnap I. — szavakkal vil

lája felé sietett el.
Csípője körül érezte még otthon 

llans acélmarkának szorítását, — és 
szorításnál! volt valami kéjes, amit 
előtt is restell bevallani.

Az éjjel fura egy álma volt. Áltno ta, 
hogy Moser llans ismét derékon kapja és 
emeli — emeli lel szédületes magasra, inig cl 
nem érik a Trissclwand csúcsát, hová kacagva 
leteszi. Részben halából, részint félelemből át
öleli llans izmos vörös nyakát, mire mindket
ten elszédülnek és lezuhannak a mély tóba.

Hl.
Felértek végié a 'Trisselwand csúcsára.
Az asszoyka arca majd kicsattant a piros- 

ságtól. Nem a hegymászás, nem a megeről
tetés tette.

Ellenkezőleg. A hol csak lehetett, igénybe 
vette Moser llans segítséget. Ha csermelyt 
kellett kőről kőre ugorva átlépniük, Hansot 
szólitá, ez átemelő egyik partról a másikra.

Mig átemelte, megremegett a testét át
járó, vérén kereszlüllmllámzó bizsergő érzés
től, mit e férfi érintése okozott. 

is Moser 
ebben a 
önmaga

járulásra a megállapodás létro fog jönni az érde
keltek között, agy a vasút kiépítése biztosítva van.

— 17 építkezés. A fő utcai Strömpl féle 
ház, a melyben a Malatinszky féle borbély és fod
rász üzlet van. legközelebb le fog bontatni és uj 
emeletes ház. jön helyére. Ez is azon házak egyike, 
a mely a főutcánknak éponséggid nem válik 
diszére.

— Tűzoltói mulatság. Az önkéntes tűzoltói 
egylet nyári mulatsága mely igen fényesnek Ígér 
kezik július hó 19 én a .Vörösház" erdőben fog 
megtartatni.

— Kedvezményes vasúti jegyek a Jtá- 
kóczy-kiállltásra. A kassai Itákóczy kiállításra 
július 20 tói szeptember 20 ig 33%-os vasúti ked 
vozményes jegyek kaphatók lapunk kiadóhivata
lában.

— Eladott birtok. A Grnóíczy-féle rákóczi 
600 magyar hold terjedelmit birtok és erdő el 
adatott. Az uj birtokosok a birtokot parcellázni 
fogják. '

— Anyakönyvi statisztika. A nagy 
mihályi m. kir. anyakönyvi hivatalban az óimult 
félévben 121 születési, 93 halálozási és 24 házas 
ság kötési esel lett bejelentve. A mint látjuk, a 
szaporodás 28 lélek, a mi bizony vajmi kevés.

— A Erancziska szoborra városunkból 
a következő adományok folytak be Dr. Eperjezy 
Lajos ügyvéd gyüjtőivén : Czibur Bertalan, Ál'a 
lános ipartestület 20—20 K.; Dr. Eperjesy Lajos, 
Horváth Sándor 10—10 K.; Dr. Fuclis Ignálz, 
Strömpl Gábor, Spiegel Samu, Widder Bélaö—5 K. ; 
Miiller Mór 4 K.; Totnko György 3 K.; Dr. 
Füzesséry Dezső, Brünn Mór, Rosenberg Ignátz, 
Obira László, X. ¥., Rakovszky Aladár, Garbinsz.ky 
Sándor 2—2 K.; Vasily János, Vass József, 
Widder Bertalan, Dick Samu, Lászlótfy László, 
Fröblich Gyula, Buzay Gusztáv, Maslsenyik Ede, 
Kiss Lajos, Kuzsma János, Malatinszky I,ászló, 
Petranies György 1 — 1 koronát adományoztuk. 
Összesen 118 korona folyt be, mely Rozsnyó város 
polgármestere, mint a szoborbizottság elnökének 
be lett küldve.

— Csepíiráyók és kintornások. Az 
elöljáróság egy idő óta annyi sok kintornásnak, 
csepiirágónak, majointáneoltatónak ad engedélyt 
mutatványokra, hogy ezek a látványosságok (?) és 
hallományok (?) kellemetlenek a közönségre, sőt 
alkalmasak, hogy az utcákon a közlekedést meg- 
akaszszák. Ma egy zongora-verklis, majd ismét 
egy szerencsétlen ó szerkezetű verkli hangja, más
kor meg innjuniláiicultató oláhok intéznek rohamot 
az emberek es idegeik ellen. A közönség boszan.

Sziklába vájt lépcsőkön, szinte vitetni 
engedd magát általa; Hans átfogta derekát, igv 
segilé fel a magasba.

Felérve, a báróné alig bírt megállani lá
bain; perzselte az asszonyt e Hercules közzel- 
léte, a tudat, hogy e férfivel messze területen 
édesegvedül van. Egyedül, egyedül c grandió
zus természet ölében.

Mohón szívta magába a fenyőillatos leve
gőt; az ózon megkönnyítő a légzést, — könv- 
nyünek látszott előtte minden élet, világ, — 
szerelem.

Ah igen, a szerelem I Ez az I . . .
Ez dagasztja a megszakadásig szivét, ez 

tölti he gondolkodásának minden fázisát.
A szemei előtt elterülő panoráma kör

láncot kezd lejteni előtte . . .
Érzi, hogy ereje lankad, hogy nincs már 

határozott öntudatnál, ámde lihegve a vágytól, 
mérhetetlen szerencsétlennek tutija magát, hogy 
e férfi itt oldalánál látva vergődését, elmerülve 
barátságban, mit sem vesz észre.

Inogó térddel tett előre egy lépést. Egv 
lépésnyire volt csak a sziklafal szélétől, inelv
nek töve 1 100 méter mélységben az altausseei 
tó partján volt.

Ismét férjére gondolt; eltemetett ifjúsá
gára. Be jó lenne megtenni ezt a lépést 
élőre 1 . . .

Moser Hans, ki a báróné exaltált visel
kedését a természet szépségei okozta elragad
tatásnak tulajdonitá, hozzálépve figyelmeztette, 
hogy vigyázzon, könnyen elszédülhet.

A báróné el is szédült, — de hátrafelé. 
Moser Hans karjai közzé.

Hogy le ne roskadjon, karját Hans nyaka 
hözé Fejét hátravetve, félig zárt szem
pillái alól kérőleg nézett fel a férfira, nedves 
ajkai pedig csak ezt tudták dadogni:

— Hans, . . . ah, szenvedek I 



kodilc ugynn, de ezen szükségtelen mutatványok 
elhárításán nem segíthet, molt mindeniköknek ott 
van zsebükben a 2—3 n pra kiadott engedély, a 
minek kiadását a legszűkebb határok közé kelleno 
szorítani.

— VJ zászlőalj-paracsnok. A S. A. L'j- 
hí lyben állomásozó honvédzászlóalj parancsnokává 
Ladzin Rajmond neveztetett lienard Jenő holyéro.

— Anyakönyvi kinevezés. A magyar 
kir. belilgyminister a nagy ketnenczei járásba 
Szombathy Sándor segédjegyzöt anyakönyvvozetö 
helyettessé nevezto ki.

— A szobránczl fürdő Igazgatósága 
e hó 12-én rendezi a II.-ik verseny- és dijlövészc 
tét 5 nyereménynyel. Minden résztvevő saját 
fegyver és töltényével lőhet seréiül a 30 lépés 
távolságból feldobott üveggolyóra. Kezdete d. u. 
2 órakor. Esto Lányi Gyula zenéje mell ott tánc.

— Tisztviselők szabadsága. A? alispán 
blalonyay Tamás főszolgabírónak julius 5 ótól hat 
heti, Dióe.eyhy .János főszolgabírónak julius 18 ától 
kezdődő négy heti szabadságidőt engedélyezett; 
Somoesy Sándor szabadságidejét pedig orvosi bi 
zonylat alapján további hat héttel meghosszab 
bitotta.

— A tarja-remetei méntelep ménanya 
gátiak osztályozása, illetve selejtezése julius hó 
18 án fog megtartatni. Ezen alkalommal az érdek
lődő tenyésztőket és ügybarátokat mint egyébkor, 
úgy most is szívesen látják. A méntelepen a jel 
zett napon kiselejtezett, de tenyésztésre még 
használható mének mindjárt a helyszínén el fog 
nak adatni.

— A csekkforgalom, népszerűsítése. A 
kereskedelmi nnnister a postatakarékpénztári csekk
forgalom népszerűsítése érdekében az e forgalomra 
nézve 2C0 Koronában megállapított törzsösszegnek 
KM) Koronára való leszállítását rendelte el. A mi 
nister ez intézkedése módot akar nyújtani arra, 
hogy a postatakarékpénztár csekk berendezését 
most már a kisebb gazdasági körök is nagyobb 
mértékben használhassák. Megmarad azonban az 
az intézkedés, mely szorint oly esetekben, midőn 
valamely csekkszámlán az összforgalom a törzsbe
téthez képest aránytalan mértéket öltene, a törzs
betétnek megfelelő tölemelése követelhető. A törzs
betét leszállítására vonatkozó eme rendelkezés 
augusztus 1 én lép éleibe.

— Rákóczi album. A Rákóczi szabadság 
harc kétszázados évfordulója alkalmából értékes, 
becses és időszerű ajándékkal kedveskedik olva
sóinak a legrégibb és legnagyobb, legjobban szer
kesztett, független irányú magyar napilap : az

Moser Hans bátuult csak a karjai közt 
kínlódó remek asszonyra: — szegény feje nem 
tudta mitevő legyen vele.

Eddigi bizalmasságait észre nem véve 
faragatlan, becsületesen naiv gondolatmeneté
vel, nagy darab szivével, melyet egészen be
töltött az ő piros-pozsgás, szőke Mircl fele
sége kicsiny babájsíval. Ama tiszteletteljes tá
volságból, melyből a neki idegen világban élő 
bárónéra feltekintett, a maga nyers megfigyelő 
képességével nem látott a tábornoknében egye
bet, mint az cxcil nz titulust, mely előli a 
magafajtáju embci kalaplevéve várja a paran
csot, melynek lel ’sitése számára a kenyeret 
jelenti. Hogy e titulus szoknyát visel, eziránt 
nem volt érzéke.

Most azonban, miliőn karjai között tartá 
ezt az illatos testet, melynek melegét ott érezte 
kezén, mely a pillegő kebelhez ért, — érezte 
a selyem turista blúzon keresztül annak füzet
len formáit; ekkor ereiben gyorsabban kerin
gett a vér, és végi é midőn a asszony azon kérő 
módon keresztnevén szólitá, — ekkor mondta 
meg csak a vére az eszének, hogy az exellenz 
egvszersmind asszony, mint a többi, húsból és 
vérből.

Pillanatra görcsösen vonaglott össze a 
kéz, mely olt pihent az asszony szive felelt, 
de tekintete ekkor megakadt lenn a mélység
ben fekvő Alt-Ausseen.

Mircl, ennek az oltár előtt telt esküje, 
az öreg plébános egy egész életre szóló intő 
szózatja, gyermeke, — villáinszerülcg cikázlak 
át agyán, — és azonnal kijózanodott. Becsüle
tes leikéről elrebbent a csábítás vampyrja.

Nagyot lélegzett, hogy erőhöz jusson, 
majd midőn az asszony, mindjobban ingerelve 
reáveté várakozás teljes tekintetét, lehajolt 
hozzá és részvéttcljes hangon kérdé:

— Ah excellenz, — elszédült ?
Somorjay Arthur.

Egyetértés. Egy Rákóczi album lesz ez n kiválóan 
becses diumuiika. a melynek nagyobbik fi-lo a 
kótszázeszteudős dicső események Írásban és kép 
ben való ismertetésének és In mutatásának lesz 
szánva. A Rákóczi korszak lesz tehát az album 
főtárgya s hivatott művészek képei, a legkitűnőbb 
Írók és történe tudósok, valamint politikusok in 
nuhnányai festik majd híven ezt n hatalmas idő 
szakot . . . Ezen felül persze az év minden ki
magasló eseményt k és a magyarság minden nagy 
érdekének jut tér az albumban s lesz ezeken ki 
vili nagy irodalmi része s, a mely díszére válik 
majd minden könyvtárnak. Mulatóul ez albumból 
minden újonnan belépő előfizetőnek a kiadóhivatal 
azonnal küld teljesen ingyen és bérmenlesen egy 
gyönyörű knrtonhipol, a mely Kossuth Lajos lég 
hirebb arcképe. A kép, a mely sok mással együtt 
az album egyik melléklete lesz, .l/oi-4/i tanár met
szésé és a Franklin Társulat kitűnő nyomdájából 
kerül ki. Az évközben járó kedvezésekből ez a 
karácsonyi ajándék m m von el semmit. Nagy iin 
népi mellékletek, bőséges irodalmi rósz, a legki 
tiinöbb regények, nagy események idején külön 
kiadások és külön m- llékletek sohasem maradnak 
el Az Egyetértés megrendelhető egy hónapra 
1 frt 8(1 krért a kiadóhivatalban : Budapest, IV., 
Vármegye utca 11. szám.

SZÍNHÁZ.
F. évi julius hó 3-án vonult be társulatá

val Monorv Sándor városunkba s julius 4-én 
Molnár Ferenc ismert bohózatával megkezdte 
előadásai sorozatát.

Bízvást mondhatjuk, hogy úgy a társulat 
organisatiója, fegyelmezettsége, mint a szerepek 
kellő módon való betöltése kellemesen lepett 
meg bennünket, annak dacára, hogy nehány év 
előtti szerepléséből ismerjük már Monorv Sán
dort, mint olyan embert, kinek neve program- 
mot jelent, a tisztesség és lelkiismeretesség 
programmját.

Kétségtelen ugyan, hogy vannak hiányok, 
melyekre majd rámutatunk, de egyrészt olya
nok, melyeket pótolni, melyeken segíteni lehet, 
másrészt olyanok, melyeket a társulat jellegére 
való tekintettel — nyári társulat — s figyelem
mel járásunk közönségének nem kielégítő szá
mára — menteni lehet.

Készletcsen alább számolunk be :
Szombat (július 4-én) • A Doktor úr. Molnár 

Ferencz bohózata ment elég jó szereposztással. 
Baróthy Jenő (Sárkány) ugyan kellőleg fogta 
fel s igyekezett kidolgozni szerepét, azon
ban kapkod, mely körülményt egyrészt ideges
ségének, másrészt gyakorlatlanságának tudjuk 
he. Egyébként ambitiózus sziliész, ki akar valami 
lenni s hisszük hogy lesz is. — Kabinet alak 
volt Puzsér (Ágotái). Két kifogásunk van azon
ban. Az egyik, hogy Ágotái, ki szintén régi 
ismerősünk, — per tol diserimina rerum — 
még mindig nem szokott le túlzásairól, a má
sik, hogy — bár becsüljük az önérzetet — ez 
a tulajdonság azonban Ágotáinál túlerősen van 
kifejlődve. Mintha hallanánk, hogy *no  hallja!. 
De hát mi mégis megmondjuk. — Csató (Raj— 
csányi) inkább huszárgenerális volt, mint rendőr 
fogalmazó. Ennyi erővel lehet hadjáratot nyerni, 
de nem szép asszonyt hódítani. — Jó volt Cse
resnyés (Kellel).

Vasárnap (július 5-én) Buchhinder bohó
zata, (inkább paródiája) a .Postás fin és a húga, 
ment jól látogatott ház előtt, gördülékeny elő
adásban. A darabot Krasznai Mariska (Felhő 
Klazsa) és Ágotái (Felhő Mnki) tartották ; előbbi 
kellemes énekével s bájos táncával a közönsé
get több ízben nyílt színen zajos tapsra ragadta. 
Nagyon feszesek voltak Bethleni (Csipkés) és 
Baróti (Szalánczi báró). — Egyed Lenke kozák 
tánca megérdemelt tetszésben részesült.

Hétfőn (július 6-án) a >Zsába< ment, 
Hennequin és Duval kitűnő vigjátéka, bámulato
san döcögő előadásban, a döcögősséget a szerep 
nemtudás számlájára Írhatjuk. Mindazonáltal 
kitűnőek voltak Szapári Janka (Leclapierné) 
és Ágotái (Marcinelle). Nagyon kedves volt 
('.ölelte (M. Kovács Aranka).

Kedden (Július 7-én) Káldy Mariska fel
léptével, Blum és Toché operelleje .Adáni és 
Éva. ment jól látogatott ház előtt, jó előadás
ban. Káldy Mariska ismeri routinirt színésznő, 
ki most sem tagadta meg magát, s kellemes 
énekével s disciét játékával több Ízben zajos 

tapsra késztette a közönséget. Zajos tapsot ara
tott s nagy hatást keltett a chansonette jelene
tével, melynek táncát közkívánatra meg is 
ismételte. — Jó Adranialek volt Ágotái.

Szerdán (julius 8-án) Slnkievicz átdolgo
zott s szilire alkalmazott »Qno Vadis.-a ment 
gyér publicum előtt, élvezhető előadásban. Az 
összes szereplők helyükön voltak s tudásuk 
javát adták. Különösen excellált Bajcsányi 
(Marcus Superbus), ki valóban nagy gonddal 
dolgozta ki szerepét s megérdemelte a fel
hangzó gyakori tapsot. Kitűnő volt Slephanus 
szerepében Krasznai Mariska, ki szintén nyílt 
színen aratott tapsot. Az ensemble megfelelő 
volt.

Csütörtökön (julius 9-én) »Az izé. ope
retté megy.

Palatnedes.

IRODALOM..
Napóleonnak hóditó pályája akkor jutott el 

delolőjére, a mikor a Notre Dameben főjére tette 
a koronát. 1804. december 2 án. Jellemző, hogy 6 
maga tette a fejére, a mint hogy maga szerezte 
meg s maga nyitott utat magának a trónig, a hová 
mások odaszületnek. () érintette a császárné fejé 
hez is koronája szélét s erről a jellenetről gyö
nyörű képet is festett Jaques Louis Dávid; ezt a 
képet most a versaillesi történelmi képcsarnokban 
őrzik. A mikor a világ uj urat kapott, ennél az 
eseménynél olt volt a pápa, a császár atyja, Murát, 
Bernadotte, Talleyrand, az egész Bonaparte család 
s Franciaországnak minden nagy neve.

A fényes ünnepélyben a biborfiiggönyök inö 
gött, a melynek közűi a császár anyja nézte fia 
felmagasztaltatását, a ki Európa ezézárja lett s 
csaknem az Istenek közé emelkedett, mint a régi 
császárok, a biborfüggönyök mögött már ott lesel
kedett a gyász és Napóleon végzete.

A koronázásról közli Dávid képét a Nagy 
Képes Világtörténet legutóbb megjelent 187. füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Marczali 
Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet Írója 
is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet ára diszes 
félbörkötésbon 16 korona; füzetenként is kapható 
60 fillérjével. Megjelen minden héten ogy füzet. 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet Részvény társaság Budapest, VIII., Üllői- 
ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján, 
havi részletfizetésre is.

CSARNOK.
Jakab viziói.

A vádlóit: Különös betegség van énuvkem, 
nadságos elnök ur. A profeszer urak is tanulnak 
rajtam, hanem aki a tandijat fizeti, az én vagyok. 
Kérem : hónapok óta nem eszek, nem alszok ; tér 
dvim nyilainak, füleim zugnak, kezem, lábam 
reszked. Éjjel*  nkint hallucinálok. Vízióim vannak. 
Tegnap például azt képzeltem magamról, hogy én 
vagyok a híres tizenhatodik paragráf, és csak 
úgy remegtem a félelemtől, hogy agyoncsépelik 
engeiuot.

Az elnök : Ne fecsegjen annyit, mindez nem 
ta tozik a dologhoz.

A vádlott: H*  j. dehogy nem, dehogy m m ! 
Hiszen Iin nem volnék beteg, nem állnék itt a 
tekintetes, nadságos urak előtt . . . Elmentem a 
doktorokhoz. Az egyik professer rám tukmáli, liogy 
ideges vagyok, és hideg vizet rendel ; a máeik 
meg a langyos víznek adja elsőbbséget ; a harma
dik masszást, a negyedik villanyozást ajánlja; az 
ötödik medicinákkal tölti meg szegény gyomromat, 
a hatodik levegőváltozást proponál; a hetedik ke
reken kimondja, hojy elpatkolom magam, lm nem 
tartok a Kneipp kúrát ; a nyolcadik svéd tornát 
rendelt; a kilencedik kiinondi a szentenciát, hogy 
egyes egyedül a hipnózis az, ami engem meggyó
gyíthatja.

— Tessék ! Ilyenek a doktorok .’ Már most 
melyikre hallgassak a kilenc közül ? Ha csak az 
egyikre hallgatok, mit szólja hozzá a többi nyolc. 
Ha mind a kih ncnek engedel in eskedek, arra sem 
marad időm, hogy tostámentoinot csináljak.

Mboh ! Nem hallgattam egyikre sem és elha 
lároztain, hogy ezek után csak akkor megyek 
doktorhoz, ha visznek. Bocsánatot kérek a doktor 
uraktól, hogy igy beszélek, de hát minek bio 
málják magukat Mert az egyik sem rendelte, 
hogy kerüljek az asszony népséget. Bei csenyi Mó
rictól kaptam ezt a recipét és mióta csakugyan 
kerülök a szoknyái, bitón Isten, jobban érzem 
magamat. Pedig hát Bercsényi Móric sem nem 
doktor, sem nem lateiner, hamun egy közönséges 
schwindler.

Az elnök: Válogassa meg kifejezéseit!
liercnényi Mór, a panaszos: Soh’se izgassa 

magát elnök ur ! O csak hcszéljeu ! Mondhat, amit



akar, átért mégis csak ötét fogják becsukni és 
nem engem.

A vádlott: Nadsaerfi ! Ex a Bercsényi Móric 
egy valóságos dodonnai orákli. Pedig föl fognak 
menteni. Mert igaz ugyan, hogy hamisan kártyáz 
tam, de jó védőügyvédet hoztam magammal. Ha 
azt akartam volna, hogy elítéljenek, nem vettem 
volna védőügyvédet . . .

Frangepan Árpád, védő: Pszt! Hallgasson! 
Az elnök: Térjünk a dologra.
A vádlott: Említettem az előbb, hogy vízi

óim vannak . . .
A panaszos : Vannak ! Akkor hát kontra !
A vádlott: Rokonira !
A panaszos: Szubkootra ! Tetszik látui: 

ilyen ö !
Az eluök : Ha még egyszer közbeszól, ki

vezettetem !
A vádlott: Ne tessék bántani, nadságos ur. 

0 csak beszéljen. Azért mégis csak ő fog puk
kadni és nem én !

A panaszos: Szeretném látni !
A vádlott: En is. Tehát újra hangsúlyozok, 

hogy hallucinálok. Vízióim vannak ... A múlt 
koriban éjszaka lehunyom a szemeimet, azzal az 
eltökélt szándékkal, hogy becsületesen aludni fo
gok. Nagvnehezvn el is szunyókáltam s egyszerre 
vsak ott termettem a Laudonutcai kávémérésben. 
Tessék elképzelni a csodálkozásomat, mikor az 
egyik asztalnál észrevettem a tök királyt, amint 
az egyik asztalnál kedélyesen borozgatott. Egy 
cigány a fülébe húzta a szebbnél szebb nótákat, s 
ez alatt a tök alsó szerényen töltögette a bort a 
király poharába.

Leültem a szomszéd asztalhoz és elbámész 
kod tani magam a különös vendégeken. Eszembe 
jutotta az a sok keserűség, amit nekem a tök 
király okozta.

— Mit búsulsz öreg ?
— Hogyne búsulnék, mondok, amikor fel

séged olyan kegyetlenül bánik velem. Valahány
szor tökre megyek, mindig elfagyok.

— No hál ha csak ez a bajod, majd segí
tek rajtad. Ide figyelj ! Ha ezután tökre mészsz, 
tüstént gondolj reám, aztán huzz alulról egy kár
tyát, s én megjelenek csatlósom társaságában.

Es rámutatott a tök alsóra, aki mély hódo
lattal meghajtotta magát. Alig hogy ez megtörtént, 
benyitott a korcsmába a tök ász. Az alsót egy
szerűen elütötte, a királyt pedig vitte magával.

Felébredtem ; és ez idő óta annak a furcsa 
szuggesztiónak a hatása alatt voltam ; örökösen a 
tök király lebegte szemeim előtt, és alig vártain 
az estét, hogy megkezdhessem a ferbli játékot . . .

Az elnök : Szóval ön azzal védekezik, hogy 
öut a tök király szuggerálta és e szuggesztió ha
tása alatt a panaszostói elnyerte háromszáz torin 
tol hamis játékkal. Mert azt maga is beismeri, 
hogy hamisan játszott. Az összes tanuk látták, 
hogy alulról osztotta a kártyákat.

A védő: Moravcsik és Ajtai orvos-szakértők 
meghallgatását kéri.

A közvádló ellenezi a szakértők beidézteté- 
sét, mert tudvalevőleg, hogy a vádlott egy notó
rius hamis kártyás. Fényképe ott van a rendőr
ség albumában.

A vádlott: (a panaszoshoz): Tudod mit Mó
ric ? egyezzünk ki ötven procentre. Adok neked 
százötven forintot, ha visszavonod a panasz*.

yi panaszos: Hadd lám!
A vádlott : (Átadja a pénzt.)
A panas.08“. A m jól van : visszavonom a 

panaszt. A Bercsényiék mindig gavallérok voltak.
Az elnök: A további eljárás inegszüntcttetik. 

Elmehetnek.
A vádlott: Nii! előre megmondtam, hogy 

el nem Ítélnek. Kiegyeztem százötven loriut ha 
azonnal. Hanem azért megmaradok amellett, hogy 
a Bercsényi Móric egy közönséges schwindk-r.

Gutiun. 

szenvedő nevén álló illetőségre 152 kor., továbbá 
a nálafalvai 126. sz. tjkvben 39;>—397. hr. sz. 
alatt felvett s B. 7. sorszám alatt ifj. Sándor György ; 
B. 9—12. sorsa, alatt Sándor György, Sándor 
Mária, Jevin Jánosné, Sándor Anna. Sándor Miklós 
kiskorú társtulajdonosok és B. 13. sorszám alatt 
özv. Sándor Jánosné szül Ragán Ilona végrehajt, 
szenvedő nevén álló egész belsőségre a vegreb. 
törv. 156 §a alpján 640 korona, továbbá a náta- 
falvai 188. sz. tjkvben A. I. 819. 948. (1078— 
1079.) 1204. 1277. 127" 1336. (1500 - 1501.) 1649.
II. 889. 1028 —1031. 1224. 1346 (1476-1477)
III. 763. 1835. IV 893. 946. 1070 1071.
1202. 1340. (1496—1497 1683. hr. sz. alatt fel
vett s a közös legelő illetőségéből is, B. 16. sorsz. 
alatt özv. Sándor Jánosné szül. Ragán Ilona végr. 
szenvedő nevén álló ill< tőségre 480 korona, továbbá 
a nálafalvai 336. sz. tjkvben 1279. hr. sz. alatt 
felvett s B. 4. sorsz alatt Forjó Anna, Zubkó 
Jánosné, B. 6 sorsz. a. Forjó Mihály, B. 8. sorsz. 
a. Sándor György, B. 9 — 11. sorsz. a. Sándor 
Mária, Jevin Jánosné. Sándor Anna. Sándor Mik
lós kiskorú, B. 12—13. sorsz. a. Forjó Mihály, 
Forjó Anna társtulajdonosok és B. 14. sorsz. a. 
özv. Sándor Jánosné szül. Ragán Ilona végrehajt, 
szenvedő nevén álló illetőségekre, tehát az egész 
ingatlanra a végreh. törv. 156 £ a alapján 210
korona, továbbá a nátafalvai 375. sz. tjkvben.
1833—1834.) hrsz. a. felvett s B. 6 — 10. sorsz. 

a. özv. Sándor Jánosné szül. Ragán Ilona végreh. 
szenvedő és Sándor György, Sándor Mária, Jevin 
Jánosné, Sándor Anna. Sándor Mihályné és ki>k. 
Sándor Miklós társtulajdonosok nevén álló egész 
ingatlanra a vegreb. törv. 156. § a alapján . 0 kor., 
végül a nátafalvai 227. sz. tjkvben (994—995) hr. 
sz. a. felv< tt s B. 12. sorsz. a. özv. Sándor Jánosné 
szül. Ragán Ilona nevén álló illetőségre 43 koroná 
bán ezennel megállapított kikiáltási árban elrendel 
telik azzal, hogy a 28. sz. tjkvben C. 40. 41. 
sorsz. alatt 227. sz. tjkvben C. 1. 2. sorsz. alatt 
Rudas János és nejo javára bekebelezett szolgalmi 
jog az árverés által nem érintetik, úgyszintén a 
126. számú tjkvben C 16. sorsz. a. özv. Sándor 
Györgyné és a 336. sz. tjkvben C. 1. sorsz. a. 
özv. Forjó Mihályné javára bekebelezett özvegyi 
jog sem érintetik, minthogy pedig a nátafalvai 
375. sz. tjkvben C. 22. sorsz. a. Konczok Lajos 
szolgalmi jogát egyes tehertételek megelőzik, ezek 
kielégítésére szükségesnek mutatkozó összeg 650 
koronában megállapittatik és hogy a fennebb meg 
jelölt ingatlanok az 1903. évi augusztus hó 
17-ik napjának délelőtti 9 órakor Nátafalva 
község bírójának házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a inegál lapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsáráuak 10% át vagyis 15 kor. 20 fii.. 64 
kor., 48 kor., 21 kor., 5 kor., és 4 kor. 30 fillért 
készpénzben, vagy az 1881. LX t. c. 42. § ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
1 én 3333. sz. alatt kell igazságügyminiszteri ren
delet 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
I. c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszeü 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság Nagy*  
Mihályban, 1903. évi junius hó 8 án. S

Gftrbinszky, kir. aljbiró.

Bérbe adó
f. évi október hó 1-étöl a Spiegel-féle 
fő-utezai házban egy lakás, mely áll 2 
szobából, 1 konyha és 1 előszobából.

G0LDSTEIN JAKAB
szobafestő.

SCHICHT-SZAPPAN

Hirdetmény.
Méltóságos Gróf Sztáray Gábor ur 

tulajdonát képező ORESZKAI erdőbirtokon 
gyakorolható

vadászati jog
1903. évi augusztus hó i-től 1904. évi 
augusztus hó i-ig terjedő időre alulit ott 
mint biróságilag kirendelt zárgondnok ügy
védi irodájában Nagy-Mihályon 1903. évi 
julius hó 19-én d. e. 10 órakor nyil
vános árverésen bélbe fog adatni.

Az árverési feltételek ugyanott bármi
kor megtekinthetők.

Dr. Fuehs Ignácz, 
ügyvéd, biróságilag kinevezett 

zárgondnok.

226. V. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. § -a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bereg
szászi*  kir. t •rvényszék 1903. évi 4018. számu végzése követ
keztében Dr. Kállai József nagymihályi lakos ügyvéd által 
képviselt az Ungvári takarékpénztár javára Olück Salamon 
ellen 400 korona s jár. erejéig 1903. évi május hó 6-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1057 
koronára becsült következd ingóságok u. m. szoba bútorok 
és egyéb ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihálvi kir. járásbiróság 1903. 
évi V. 113/2. számú végzése folytán 400 kor. tőkeköve
telés, ennek 1903. évi január hó 6-ik napjától járó 6% 
kamatai ’/,% váltó dij és eddig összesen 100 kor. 85 fillérben 
bírói lag már megállapított költségek erejéig Nagymihályon 
alperes Olück Salamon lakásán leendő eszközlésére 1003. 
évi Julius hó 13-ik napjának délután 3 órája 
határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni szándékozók oly meg 
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az. elintett ingóságok az INNI, 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz fízetés mel
lett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az. elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfogla’.tatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1MH1. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt N.-Mihályon 1903. évi jul. hó 3-ik napján.

Pelles József, 
kir. bírósági végrehajtó.

1250/1903. szám.

Hirdetmény.
Nagymihály nagyközség elöljárósága részéről 

ezennel közhírré tétetik, miszerint a községi határ 
azon földbirtokain, melyen az 1883. évi XX. t. ez.
2. § a alá nem tartoznak és a melyek kiterjedés
ben 1646 kát. hold és 1180 □ ölet tesznek, a 
község a vadászati jogot 1903. évi augusztu« hó 
1 ső napjától, egymásután következő hat évre az 
1883. évi XX. t. c. 3. § a értelmében nyilvános 
árverés utján bérbeadja.

Az árverés határidejéül 1903. évi julius 
hó 18-ik napjának d. e. 10 órája Nagy- 
Mihály község házához kitüzetik és ahhoz a bérelni 
szándékozók ezen hirdetmény utján nieghivatnak.

Nagymihály, 1903. július hó 5-én.
Tóth Árpád, Szladek József,

k. jegyző. k. bíró.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Főműnk utárs: Dr. Kellner Mihály.

Kiadóhivatali művezető: Lándal József.

V É I) J E G Y E K :

Hirdetések.
1518/1903. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Müller Salamon nála 
falvai lakos végrehajtaiónak, özv. Sándor Jánosné 
a. kórtvélyesi lakos végrehajtást szenvedő elleni 200 
kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé 
bon az árverést a nagymihályi kir. járásbiróság 
területén lévő, a nálafalvai 28. számú tjkvben 
(135—137.) 719. 851. (11190—1097) 1245*  13,3. 
(1514—1515.) hr. sz. a. felvett s B. 18. sz. alatt 
özv. Sándor Jánosné, szül. Ragán Ilona végreh.

„SZARVAS41
r

vagy

a legjobb, legkiadósabb es
azért a legolcsóbb szappan 
Minden kártéknnv vnnvii-Minden kártékony vegyü- 

léktöl teljesen ment.

„K U L C S“

Mindenütt kapható!
.1 bcrŰMirlúiniíU kiUiinöscn nyuetien arra, Itof/y minden 
darab xxappan a „St'HlCllT" névvel és a fent látható 

védje{fyck egyikével legyen ellátva. i«

hyom. Latnk.mau B. köuyvuyoindájiban.
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