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MEG-7ELEK- ZMZ I XT 3D EJ XT 3 S T Ö E T ö E Ö ÉT
SZEBBEBZTÖ8ÉG :

Unva a lap szellemi részét illet/*  mindéit 
közlemény intézendő : 

Fö-utoza 220 szám.

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

Egye*  szám ára 20 61.

Kéziratok nem adatnak viasza. 
Bormentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

iiadohivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttár 

díjak küldendők : 
Landeiman B. könyvnyomdája.

Rákóczi emlékezete.
Kassán a Kazinczy-kör e hó 26-tól 

szeptember 20-ig Rákóczy kiállítást rendez 
abból az alkalomból, hogy kétszáz év múlt 
el azóta, mikor a kuruc háborúk félistene 
egy csekély paraszthad élén megkezdette 
azokat a hősies küzdelmeket, melyek örökké 
ragyogó emlékei maradnak a magyar tör
ténelemnek.

Rákóczi! maga e szó olyan, mint az 
öröm mámor, olyan, mint a nemzeti dicső
ség szövétneke, mely kiolthatatlan lánggal 
lobog.

Rákóczi! . . . Fogalom ez, dicsőség 
fogalma, a nemzeti ideál jelszava, riadó, a 
mely felruházza a tespedésbe sülyedt lelke
ket. Egész élete hazája szent ügyét szol
gáltat s halála martyrhalál volt; sírba hul
lása a mi csillagunk elhalványulását jelezte.

Nem csoda, ha a honfiszivek újra 
feldobognak, ha arra felé fordul tekinte
tünk, hol áldott hamvai nyugszanak idegen 
földben.

Valóban ideje volt már felocsúdnunk 
ama tétlenségből, ama háládatlanságból, me
lyet e dicső emlékezetű fejedelem iránt 
tanúsítani látszottunk. Meggyökerezett gyar
lósága az emberi nemnek, hogy nagyjait, 
kik érettök munkálkodtak, kik érettök éltek- 
haltak, nem tudják és soha nem is fogják 
tudni eléggé méltányolni. Nem tudják eléggé 
mérlegelni, hogy mit nyertek, de nem is 
tudják megbecsülni, megérteni azt sem, hogy 
mit vesztettek bennók.

TARCZA.
A Marié barátnője.
Irta : JUalonyal Detuó.

Van Parisban egy rengeteg árucsarnok: 
a Louvre. Szint akkora, mint a mi parlamen
tünk, de nincs annyi tornya s nem is olyan 
aravnos, s igen szolid áron, megbízható porté- 
kát'árul benne vagy háremezer boltoslegény. 
Négy utcára szolgák a néhai királyi-palota mö
gött, aminek szintén I.ouvre a neve.

A csarnok ötemeletes. Azon az ötemele
ten van ott minden, patkószegtől a százezer 
frankos gyémánt ékszerig. Az egyik sarokban 
indus bálványok kuporognak, tőszomszédjuk- 
ban meg kazalszám az esernyő; egy díszes 
teremben olyan báli köntösök, amilyennél szeb
bet a tündérkirálynő se vihetett volna Hamu
pipőkének, a másik díszes teremben meg egész 
dombok vannak rakva a munkászubbonyokból; 
uradalom telnék a keleti szőnyegek árából, — 
hogy mennyi ott a gyönyörűen kopott oszlopos 
kába, a rubintosan ragyogó daghestán, a kalan
dosan rongyos tevezsák I . . . Kissé odébb a 
korcsma pádimcntumru való pokrócok. A kinek 
jegesmedve bunda kell kaphat s kaphat tigris 
bőrt is, ha inkább arra vágyik, a mi kell, s a 
mi előkelőén fölösleges, a mit verejtéken ke
resett garasaiért akar vásárolni a szegény em
ber, s a miért ezreseit szórhatja a tékozló: 
minden, minden.

Japán, Kina, India groteszk furcsaságai 
közt turkál ezer és ezer pazarlásra ingerelt 
kéz: porcelán, bronz, fa, elefántcsont, hassis- 
Íiipa, harakiri, rém-álarc, fogpiszkáló,templomi 
üstölő, teás ibrik, szöszdaru, gyufatartó, harci

páncél, ébenfa szekrény, nádseprü, pergament

II. Rákóczi Ferencz élete a hazájáért 
való küzdelemben telt el. Korán felébredt 
benne a tettvágy, a megállapodott, higgadt 
gondolkodás mód, a melv későbbi harcai
ban államférfiu szereplésében oly nagy 
szerepet játszott.

Már tizenhétéves korában kitűnt sze
mélyes bátorságával, mikor a császári hadak 
Munkács várát ostromolták s a gyermek 
Rákóczi személyesen buzdította katonáit. De 
hiába! A bátorság, az akarat megtörtek a 
túlnyomó erő zátonyán és Zrínyi Ilona — 
Rákóczi anyja — kénytelen volt feladni a 
várat.

Hadvezéri képességét próbára tették a 
kuruc-labanc hadjáratok, melyekben fenékig 
ürítette a dicsőség kelyhét, katonái bálvá
nyozták, vezérei tajongó szeretettel csüng
tek rajta, úgy, hogy számkivetésében önkényt 
követték, vele reménykedtek, vele búsultak 
és együtt is nyugosznak, messze, messze 
Rodostóban.

Rákóczi élete a honszeretet fényes pél
dája, legragvogóbb ékessége annak a kor
nak, melyben a kamarilla hazánkat teljesen 
elnyomni, az országok sorából kitörölni 
igyekezett és megdónteni akarta honszerző 
anyáink és későbbi nagy fejedelmeink szá
zados alkotásait, melyekhez kimagasló hatal
mas oszlopként sorakozik II. Rákóczi Ferenc 
halhatatlan ténykedése.

És Kassa városának elévülhetetlen ér
deme, hogy felhívta a nemzet figyelmét 
erre a késedelemre és oda fordította tekin

kígyó, — ez a pazarlás legelmésebb raffinéri- 
ával berendezett kisértőhelye.

I.épten-nyomon kínálja Évát az almával 
a kígyó, hogy azután Éváért menthetetlenül 
bűnbe essék Adám is !

A folyosókon járó hölgyek fölött, — mert, 
óh, hogy szeret vásárolni Éva! — ott libegnek 
az indiai és lyoni selyem felhők; mellettük 
jobbra s balra a tömérdek brüsszeli és velen
cei csipke ; és hogy semmi híja ne maradjon 
az elkábulásnak: illatos a levegő kéjesen ölel
get, csiklandozza a pettyüdt jóllakottságot, in
gerelni a kielégithetetlen étvágyat az illatsze
res polcokról áradó ibolya, rózsa, viola, henna, 
mimóza s akác szaga . . .

Van egy terem : ott menyasszonyi kelen
gyét árulnak . . . Milyen fehér, milyen puha, 
milyen sok, — tán valami királykisasszonyé 
lesz? Hogy szaggat el életében annyi tömérdek 
selvemharisnyát ?! . . . Abban a nádkosárban 
meg együtt van, nehány frankéri, a mi a sze
géin Icámnak kell, ha szerencséje akad s va
lami derék ember oltár elé vezeti.

Szomszédban a gyerek kelengye 1
Istenként! azok a kék szallagos parányi 

fehér cipellők I . . . Látja az ember, hagy indul 
majd a kis fia, mint próbálgatja a botorkáló 
első lépéseket! . . . Hát azok a csöpp ingecs- 
kék? . . . Hogy piheg majd benne a melle s 
mi lessük boldogan, hányat dobban a kis 
szive ? . . .

Nem lehet azt elmondani, mi minden 
van ott.

S akad gazdája mindennek.
A pénz csak úgy dől a pénztárosok asz

talára mintha nem 'is örülne neki senki, a 
pénztárosok meg se köszönik.

És sajátságos mintha mindannak a mi itt 
ilyen tulpazar bőségben hever garmadában, 
csakugyan gazdája se lenne, mintha közprédára 
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

tetünket, hol a nagy kuruc fejedelem alussza 
örök álmát, távol attól a szintértől, hol 
nemzetét tettre serkenté, megvívni azt a 
harcot, amelyre még most is büszkeségtől 
dagadó szívvel gondolunk. Nemsokára isméi 
megharsannak Rákóczi korvétái s hazafias 
lelkesedéssel, örömkönnyek közt tesszük le 
abba a földbe, mely egyedül méltó nyugvó
helye II. Rákóczi Ferenc tetemeinek. S mu
tassuk meg, hogy tudunk rajongni nagy
jainkért; útjában kisérje földi maradványait 
hazafias lelkesedés, alakját művész keze vésse 
kőbe örök emlékezetéül ama dicső korszak
nak, melynek Rákóczi volt a lelke.

Minden honfi tegye meg kötelességét, 
mert minden honfi tartozik ezzel hazájának 
s dicső fiának, Rákóczi Ferencnek.

Nem bővelkedüuk nagyokban, lelkesed
jünk tehát azokért, kik dicsőséget árasztot
tak magyar hazánkra.

Üdv Kassa városának a Rákóczy ereklye 
kiállítás megnyitása alkalmából! . . .

Hol nyaraljunk?
Itt van a kánikula! A nap merőleges 

sugarai égetően tűznek alá. A ki teheti me
llek iil a város romlott légköréből a szabad 
természet virágillatos, ozondus berkeibe.

Ilyenkor mindenki csomagol, a lakást 
benaftalinozza, s karonfogva feleségét, gver
mekét siet teleszivni tüdejét a tiszta levegő
vel. hiszen az egész esztendőt négy fal kö
zött tölti s a lázas munkában megsárgul még 
az arcbőre is.

henteregne s annyi de annyi ... amint az a sok 
ember egymást tolja és viszi az áruval tetézett 
asztalok mellett, le-Iesodornak a földre vala
mit, rúgják, tapossák odébb s bizony le se 
hajlik ntánna senki ... A holmi között pedig 
annyi kéz turkál . . .

így sodort egyszer engem is magával 
éppen karácson.-hetében a tömeg.

Ott, a hol a keztvüt árulják egv szép leány 
mellé kerültem. Dús szőke haja szinte ragyo
gott a nagy kalap alatt, s én önkéntelenül igv 
sóhajtottam :

— Milyen szép!
Hám tekintett, nem mosolyodon el, de 

láttam, hogy nem is neheztel s énnekem job
ban esett volna, ha azt veszem észre, hogy 
megneheztel illetlenségemért.

Szegény leány, milyen kár, hogy olyan 
szép I . . . Tekintetében abban az egy pillan
tásban benne volt egész sorsa: nem ismerlek, 
de megszólíthatsz, engem mindenki megszólít
hat . . .

És vagy kétszer rám tekintett még s a 
szomszéd teremben elvesztettem a szem elől.

Abban a teremben volt a gyermekek pa
radicsoma. Sip, dob, trombita, masinába lógott 
áriák, fütyülő és kattogó mozdony, fűrészelő 
gyárak, beszélő babák, zuhogó vízesések — és 
mindezeken csodálkozik ezer anya és ezer 
gverek. Az egyik szólni se tud, csak kis lelke 
ott álmélkodik szemeiben, hogy — azt édes 
mamika, azt nekem! . . . A másik sikolt, meg 
könyörög, vagy sir, a harmadik, hogy az, az a 
nagvon szép, az, nem lehet az övé! . . . Van 
a ki boldog, örül, dicsekszik és futni szeretne, 
liogv mindenkinek elmondja és mindenkinek 
azonnal, de azonnal megmutassa, a mit neki 
vettek.

A gumini babák közelében ismét a szép 
leányt láttam.



Ha figyelemmel kitérjük a nyaralók 
irányát, vájjon mit tapasztalunk? A legtöb
ben a haza határain túl kei esnek üdülést 
fáradt idegeiknek s a nehezen nélkülözhető 
pénzzel idegen országnak adóznak, mig honi 
fürdőink a mellőzés következtében pangnak 
az ürességtől, s a csőd szélén állanak. De 
hiába! A sok szóbeszéd, a hangzatos frázi
sok, mik a balneologiai kongresszuson fürdő 
ügyünkben elhangzanak, csak frázisok ma
radnak. az ügyön mit sem javítanak.

Maguk, kik az ügy érdekében legszebb 
szóvirágjaikat használják fel, ők maguk is, 
ha itt a kánikula, romlott gyomruk helyre
állítására, nem a Margitsziget ilditő forrás
vizét keresik fel, hanem Karlsbad, Marienbad 
s Isten tudja miféle Badokban szórják a pénzt, 
s gazdagítják a külföldi fürdők amúgy is 
tulon-tul vagyonos tulajdonosait.

Nem szó, de tettre van szükség, ha len
díteni akarunk a sajnálatos tényeken.

Vizsgálnunk kell először is az okokat, 
amik arra kényszerítik állítólag a honi kö
zönséget, hogy a nyaralást külföldi fürdők
ben töltsék el.

Az első panasz a magyar fürdők drága
sága. Ez elsősorban nem áll, mert a külföldi 
fürdők, útiköltség, kurtax, meg mi egymást 
beleszámítva aránytalanul megdrágítják az 
ott időzést. De ha drága is a körülményekre 
való tekintetből a magyar fürdő, ennek is 
meg van a magyarázata.

A külföldi fürdőhelyen csak úgy hem
zseg a közönség, úgy, hogy szállodás ven 
déglős alig győzik a munkát. Természetes, 
hogy a nagy forgalomnál, ha olcsóbb árakat 
számol is, megtalálja busás nyereséget mind
kettő.

Ha a magyar fürdőkben csak félannyi 
közönség tartózkodnék, felére szállana ie az 
ár minden téren.

A második főpanasz a kényelmi szem
pont rovására esik. Hogy a külföldi fürdők 
kényelmesebb, többet nyújt, mulattató!)!) 
mint a magyar. De ez fentebbiekben leli 
magyarázatát. A hol a közönség pártolja a 
fürdőt, ott a fürdő is pártolhatja a közönsé
get és kielégítheti minden igényeit.

Egy ur lépett hozzá, mondott neki vala
mit, s o akkor elpirulva nagyon izgatottan 
éppen rám nézett és mintha' hívott volna 
szemeivel.

Pedig nem nekem szólt az a tekintet. 
Mindenkinek Védelemért könyörgött.

Az az ur udvariasan beszélt hozzá:
— Kérem, fogadja el a karomat!
<• halkan, reszkető hangon hebegte:
— Hisz én nem csináltam semmit' . . . . 
Kissé figyelni kezdtek a jelenetre. Az az 

ur mosolyogva, valamivel erélyesebben hanem 
azért halkan mondta :

— Kérem, azonnal fogadja el a karomat. 
Igy mentek karonfogvást az emeleti iroda

helyiségek felé Néhányat) követtük őket: a 
leánynak égett az arca s pihegett, mintha 
kergették volna.

Bementünk a napi biztos szobájába Bc- 
bocsájtottak engem is, nyilván azt hitték, hogv 
én is tanúskodni akarok Nem ritkaság ez. Á 
szép leány lopott ,a I.ouvre egyik titkos rend
őre az az ur rajtacsipte, s most lehetőleg fel
tűnés nélkül kell eligazítani a dolgot. A titkos 
rendőr megkapja a maga esedékes percentjeit, 
s a I.ouvre ezúttal szerencsésebb Különben is 
10—15 százalék már eleve számítva van az 
árucsarnok költségvetésében lopási károkra

Egészen Üzletszerűen, éppen olyan közö
nyösen végzi ezt is a masina, mint ahogyan a 
pénz fotyik lent az asztalfiókokba. A formák 
azonban finomak, az árucsarnok alkalmazottjai 
hidegen udvariasak még ilyen esetben is.

Egy kis fekete ur állott az íróasztal mel
lett. Alig tekintett a leányra. A titkos rendőr 
halkan jelentett neki valamit, ő arra bólintott. 
Szegény leány, — mái ekkor teli volt a szeme 
s csak kapkodva szedte a lélekzetet.

— Tessék előadni az eltulajdonított tár
gyakat, — szólt a kis fekete ur, de már cköz-

Bezzeg mit nyújtanának hazai fürdőink 
derék igazgatói, ha oly bőkezű közönséggel 
rendelkezhetnének, mint a külföldi fürdők.

Sok a panasz még a kiszolgálásra, a 
berendezések primitiv voltára és még sok 
egyébre, de mindez csak a közönség rész
vétlenségének kifolyása.

Ha a közönségünk pártolni fogja für
dőinket, ha látogatni és pénzét itthon fogja 
elkölteni, bízvást merjük állítani, hogy honi 
fürdőink, melyek természeterőivel a külföld 
egy ffyógyhelye sem versenyezhet, minden 
más szempontból is nyakára hághat a kül
földi konkurenciának.

A panaszok tehát nem a fürdőigazga
tóságok utján orvoslandók, hanem igenis a 
közönség részéről, mert csak ez utón állhat 
be a javulás.

Közönségünkön múlik tehát, hogy honi 
fürdőink felvirágozzanak, s hisszük, hogy e 
reményünk nem fog hajótörést szenvedni 
liazatíságán.

VEGYES HÍREK.
— Áthelyezés. az igazságügyi minister Vay 

Dénes szikszói kir. járásbirósági Írnokot a nagy- 
inihályi kir. járásbírósághoz helyezte át.

— Templom fosztogatók. A tavaszkor 
a róni katholikus templomba hatoltak be és Szent 
Autal perselyét törték tel ismeretlen tettesek. Teg 
nap az izraelita templomban próbállak szerencsét, 
ahol szintén több perselyből összegyűlt pénzt el
vitték. ügy értesülünk, miszerint Varaimén és 
llomonnáii ugyancsak kifosztották a perselyeket s 
minden jel arra mutat, hogy egy szervezett betörö 
banda követi cl e lopásokat. A csendörség vál vetve 
nyomozza a tetteseket, kilétüket azonban még nem 
sikerült kipuhatolni.

— A tűzoltó egyesület nyári mulatsága, 
melv e hó 19 én fog megtartatni tánccal lesz égybe
kötve és mint az előjelekből Ítélni lehet, a nyári 
saison legsikerültebb mulatsága lesz.

— Száj- és körömfájás. A marhaállo
mány között llngvármegye több községében a száj 
és körömfájás járványszorüen fellépett és ennél
fogva a zárlat a fertőzött községekben el lett ren 
delve. Mint értesülünk a nagymiliályi uradalomban 
szintén konstatáltatok több eset, a miről az alispáni 
hivatalnak nyomban távirati jelentés ment.

ben egyebet is csinált, egy nagv könyvben 
jegyezgetett.

— Nincs nálam semmi.
Senki sem felelt neki Hagyják, hadd 

küzködjék. Majd előadja I
— Igazán, kérem . Énnálam nincs 

semmi.
Es mutatta, hogy nincs a kezében semmi.
Olyan dologtalan, gyönge, formás kis ke

zei voltak l’gyan mit' tudhatna ő azokkal 
csinálni

— Én nem csináltam semmit I . . .
Bánk nézett, mindenkire, bizonyítsuk, Is

tenem, no bizonyítsák, ugy-e, hogv ő igazán 
nem csinált semmit I Eresszék el innen, csak 
most az egyszer I . . .

Ha rajtunk múlott volna!
A rendőr lett türelmetlenebb s figyelmez

tette, hogy kénytelen lenne megmotoztatni
— De . . . Esküszöm . . .
— Tessék a kisasszonyt bevezetni a mo

tozónőhöz, — szólt a kis fekete ur és föl se 
tekintett a nagy könyvből

Ekkor szepegve" rakta ki zsebéből a lopott 
holmit a szép leány és könyörgött:

— l'gy-e nem bántanak engem ’. . . L’gy-e 
nem bántanak ? Bocsássanak cl engem ? . . . 
Itt van . . Visszaadom . . .

Mindnyájan csodálkoztunk, hogv mennyi 
haszontalanság fért el a zsebében. '

Egy gumibaba, akkora, mint a kisujjam, 
egy kis csengetyü akkora mint egy mogyoró, 
egy sip, egy piros bőrbe kötött kis zsebnaptár 
nehány ólomkatona, két porcellán babafej, haj 
nem is volt rajtuk ...

A fekete ur a tolla végét az ajkához 
nyomva némi érdeklődéssel kezdte ügyelni 
ugy félolalt fordítva a fejét, hogv mi lesz 
meg? ...

— A zemplénvármegyei orvos-gyógy
szerész egyesület * honion nai orvosi kar meg
hívása folytán, f. évi jnlius hó 18 án kies fekvésit 
Szirtalján gyűlést tart, mely alkalommal megér
kezésük után, megtekintik Ilomonna nevezetes
ségeit, u. in. az állami faipari iskolát, a kórházat 
a gyönyörű uradalmi parkot, stb. Mint halljuk a 
kellemes kiránduláson az egyesületi tagok család 
jaikkal együtt részt fognak vonni.

— Félévi kimutatás. A nagymiliályi 
kereskedelmi és hitelbank 1903. junius *30  án lezárt 
I. télévi mérlege ezen intézet üzletágainak ujabbi 
fejlődéséről tesz tanúságot. A betétek január 1. óta 
96656 koronával gyarapodtak. A váltótáros emel 
kedése pedig 100.849 koronával. A mérleg egyes 
tételei a következők: Vagyon: Pénztárkészlet 
15472'20. Váltótárcza 1,754285'42. Jelzálog köl
csönök 158,893'50. Előlegek értékpapírokra 5474. 
Viszleszámitoló intézetek 6114'78. Folyószámla 
74879 29. Kétes követelések és óvási dijak 726'64. 
Átmeneti kamatok 4324'84. Összesen 201967107. 
Teher: Alaptőke 200.000. Tartaléktöke (A 31000) 
103.000. Betétek (+ 96656) 1,154.267 29 Letétek 
4293'74. Fel nem vett osztalék 144. -• Ali. fél
évet ilető kamatok 19725'87. Viszleszátnitolt vál
tók 5,10000. — Vegyesek 6 22. Fizetendő betét 
kamatadó 2361'63. Fizetendő igazgatósági és ielügy. 
biz. fizetések 2405. Nyeremény egyeuleg 23467'32. 
összesen 2019671 07 korona.

— Vadászati Jog bérbeadása. Papinán 
a körjegyzőség közcgeiuek vadászati joga három 
egymásutáui évre julius hó 20-án és 21 én lóg 
nyilvános árverésen bérbe adatni.

— A Franciska szoborra gyűjtött adó 
mányok sorából lapunk múlt számában Dr. GlUck 
Samu orvos neve, ki szintén 5 koronával járult 
hozzá, tévedésből kimaradt. Ezen körülményi helyre
igazítjuk.

— Az aratás járásunkban e héten kezdetét 
vette s mint a jelentések szólnak, középtermésre 
van kilátás.

— Földkisajátltás a vasút céljaira. 
A töke terebes—varaiméi helyiérdekű vasút céljaira 
Miglész és Vécse határában szükséges földterületek 
kisajátítására vonatkozó tárgyalás I. hó 27-én lesz 
megtartva. A közigazgatási bizottság dr. Molnár 
Béla elnökből, Bezzenyey István és Reviczky Imre 
biz. tagokból álló bizottságot delegálta a tárgyalá
sok vezetésére.

— Műszaki iroda. Katona Béla oklevoles 
mérnök Varannón letelepedett, a hol műszaki és 
vállalati mérnöki irodát nyitott. Katona a tőke- 
terebes—varannói vasút kiépítési munkálatainál 
mai napig jelentékeny részt vett és az ország 
különböző vidékén nagyobb szabású munkáltatokat

A szép leány előadta az utolsó darabot 
is a zsebéitől : egv pár olyan pamutból kötött 
kék szallagos kis fehér cipő. Csomóba voltak 
gyűrve, látszott rajtuk, hogy sokáig szorongat
hatta a markában, amig végre zsebre merte 
dugni.

— Mondja kérem kisasszony, van önnek 
gyermeke? — kérdezte tőle szelíden a kis 
fekete ur.

Azt hiszem, mindnyájan ezt akartuk kér
dezni tőle.

— Nincs, — felelt ő mohón, mintha ez
zel is védené magát — igazán nincs, tessék 
megkérdezni akárkit . . .

Es zokogva könyörgött:
— Mindent visszaadtam, most bocsássa

nak, kérem . . . Esküszöm, soha többé nem 
jövök ide I soha ! soha ! Esküszöm !

— Szabad kérnem a nevét, — kérdezte 
az a kis fekete ur.

— Jeanne.
— Es? — kérdezte ismét az a kis 

fekete ur.
A szép leány nem felelt.
Nem volt más neve, csak egy : Jeanne ...
— A lakása ?
— Azt . . . Azt nem mondom meg. Ké

rem, én azt nem mondhatom meg ... Mit 
szólnak azok . . . Azoknak is bajuk lenne . . .

— Sajnálom, kénytelen leszek a kisasz- 
szonyt letartóztatni.

- Óh ne I Inkább megmondom. Ké
rem I . . . Mindent megmondok ... De ugv-e, 
azoknak nem lesz semmi báutódásuk ? A Ho
tel Bellangeban van a szállásom, a Saint Au- 
gitsztin parton . . . Ezt a babát meg a cipőt, 
mindent a Mariénak akartam hazavinni ! De 
ők natn tudják, esküszöm, ők nem tudják . . . 
El se fogadták volna tőlem, ha azt sejtik, 
hogy én ezt igy . . . 



végeztetett. Az egész vármegyében qualificalt ma 
gAnmérniik eddig neiu volt s holmi falusi mérnö 

kök végezték több helyen a szakba vágó munkál- 
latokat, drága pénzt szedlek a néptől s munkájuk 
hasznavehetetlen volt. Ép azért nyeresség a vidékre 
az uj mérnök letelepedése. (Beküldetett.)

— A kir. tanfeliigyelóségi kirendelt
ség Honionnán. Már említettük azon, a vár
megye életére nagy fontosságú intézkedést, hogy a 
vallás és közoktatásügyi m. kir. minister Hornon 
nán legközelebb egy kir. tanielügyelőségi kiren
deltségei állít fel. E fontos kérdés tárgyában 
Homonna nagyközség képviselőtestülete f. hó 3 án 
rendkívüli közgyűlést tartott, a melyen elhatározta, 
hogy a kirendeltség részére egyelőre 12 évre hiva 
talos helyiséget s ennek fűtését biztosítja, mi körül 
belől 600— 800 korona tehernek felel meg. Isim-rve 
Homonna nagyközség vagyoni helyzetét, jól tudjuk, 
hogy a nagyközség ismét áldozatot hozott a kul 
túra oltárára. De tekintve e nemes célt s azt nem 
zeli szempontból mérlegelve, a nagyközség ez el
határozásával mindenképen hazafias kötelességet 
teljesített.

— A tixkoronás bankjegyek bevonása. 
Soha előszeretettel nem hamisítottak úgy bank 
jegyeket, mint most. Éppen ezért az Osztrák Ma
gyar Bank igazgatósága nemrégiben elhatározta, 
hogy az összes étidig forgalomban levő tizkoronás 
bankjegyeket bevonja és uj, másképpen megrajzolt, 
másképpen kiáilitott bankjegyeket fog kibocsátani. 
Az uj bankjegyek már a jövő évbeu forgalomba 
kerülnek.

— Eliegyxés. Goldstein Jakab helybeli lakos 
eljegyezte Brainnier Charlolte urhölgyet Slavitschin- 
ről (Morvaország).

— Ax elkésett soroxások. M<gbizható 
forrásból vesszük a kővetkező érdekes hirt: Most 
már befejezett tény, hogy az idén sorozás alá 
kerülő újoncok jövő év január 1 én fognak be 
vonulni. Az intéző körök — mivel e kérdés inár 
aktuális lett — most azzal foglalkoznak, hogy a 
három évet kitöltött katonákat szabadságolják e ? 
Általánosabb az a vélemény, hogy a már teljesen 
kiképzett katonák szolgálati idejét — nem hosszat 
bitják meg, ehelyett január elsejéig berendelik a 
póttartalékosok egy részét. Az újoncok bevonulása 
idején, január és február hónapban a hideg időjá 
rás miatt teljes lehetetlenség a gyakorlati kiképzés s 
igy a tél folyamán csak elméleti kiképzésre szőrit 
kozik, a gyakorlati kiképzés pedig márciusban tör 
tűnik meg. November elsejéről igy a katonák fel 
esketése is elmarad s az ünnepélyes esküt a ki 
képzett újoncok április elsején fogják letenni.

— A vaeut és ax aratás. Nem ritka 
eset, hogy igy nyárközép felé való közeledés ide

— Ki az a Marié ? — kérdezte az a kis 
fekete ur.

— Marié az én barátnőin. Oh, kérem ne 
tessék azt hinni . . . Marié . . . Egy leány, de 
azért . . . Marié nevelőnő volt . . Most is, 
mindent megtesz, hogy ismét álláshoz jusson, 
de nem lehet, mert —

— És a Marié gyermekének szánta ön 
ezeket a játékszereket ? kérdezte oly szelíd 
apai hangon az a kis fekete ur, hogy a szép 
leány csak bólintott:

— Igen
A titkos rendőr is szelidebben nézett a 

szép leányra. Azt hiszem, ha sejtette volna az 
imént, hogy Marié gyermekének kell az a ne
hány játékszer, — isten bizony . De hát a 
kötelesség1

Az a kis fekete ur — nyilván azon tana
kodott : már most a Marié gyermekének ki ad 
karácsonyi ajándékot-.’! hisz? itt marad még 
pamutból kötött kék szallagos kis fehér cipellő 
ezrivel s a Marié gyereke tán mezítláb van 
... De hát a kötelesség!

Annyi bizonyos, hogy a lopott holmit 
nem rakták vissza a szép leány zsebibe.

Az a kis fekete ur, zordonan igy szólt:
— Azon föltétel alatt, hogy a kisasszony 

soha többé a I.ouvreba —
— Soha! soha ! — Ígérte a szép leány. 

Óh! nem is mernék többé ide jönni'
— Szolgáljon ez lecke gyanánt. A lakását 

följegyzem, figyelemmel kisérjük . .
Óh már ekkor futott a szép leány.
Az. ajtóban igazított azon a gyönyörű 

szőke haján, sebesen megtörülte a szemét s 
menekült.

jón a vasúti pályatest mentén minduntalan kigyu 
búinak a keresztbe rakott gabonakévék. ElővigyA 
zatlan gazdák ugyanis olyan közel rakják le az 
egész évi termésüket a vasúti sin mellett, hogy 
maguk az ide-oda szaladgáló vonatok gyújtják 
meg leghamarább az ilyen könnyen lüzfogó anya 
got. Sokszor elég egyetlen tüz.szikra, a m*  ly ki 
száll a lokomotív kéményéből, hogy lángra lob 
bántsa a kazlak és boglyák egész tömegét. Az 
idő alkalmából a magyar államvasutak osrtály- 
mérnökségei most arra kérték fel mindenütt a 
hatóságokat, hogy szállítsák fel a gazdákat a meg 
levő belügyininisleri rendelet betartására. A rende
let szét int a pályatesttől legalább ;‘X) ölnyi, azaz 
130 lépésnyi távolságban szabad csak elhelyezni a 
gabona kereszteket. — E rendelkezésére felhi/juk 
a gazdaközönség figyelmét.

— Pöstyén-fúrd óról jelenti tudósítónk, 
hogy a tiirdő idei látogatása fölülmúlja az összes 
előző évekét. A julius l-én megjelent lista 3200 
vendéget mutat fel. Nevezetes, hogy a vendég lég 
nagyobb részo külföldi, ami fényesen bizonyítja, 
hogy Pöstyén fürdő a külfölddel lépést tart. Egy 
újonnan megnyílt ZÓinJcr intézet, (gyógy gymnas 
lika) a legnagyobb tökélyre emelte a fürdő beren
dezését, a mely elsőrangú orvosi kézben van, s 
módot nyújt arra, hogy a sokféle rheumatikus bán 
faltnak okozta elferdülések legtökéletesebb gyógyu 
lást nyerhessenek. Pöstyén valóban megérdemli 
azon bizalmat, melyet orvosok és közönség kar 
öltve nyújtanak.

— A családi asxtal résxére mindenütt 
kitünően bevált a Kathreiner féle Kneipp-maláta 
kávé bevezetése. Aki jó kávét inni és mégis ta 
karékoskodni akar, az ne használjon mást, mint 
Kathreinert az eredeti csomagokban. Azonban 
sohasem Kathreiner az a melyet nyitva mérlegelve 
árusítanak, a melv körülményre különösen figyel
meztetjük igen tisztelt háziasszonyainkat. A csekély 
többlet kiadás sokszorosan megtérül, m< rt csak a 
valódi Kathreiner igazán o i c só a használatban.

helyiérdekű kupiék.
Előadta a „Forgószél kisasszony- ciinii énekes boh -zat f. évi 

julius hó 14-én megtartott olőadá>a alkalmával

Solymosy Sándor.
Bokáig sárba lépkedni,
Fűnek fának neki menni,

/: Az nálunk is lehet :/
A minisztertől kérvényezni, 
Gymnásiumot építeni,•

: Ezt is lehet :/
De itt Nagymihályba kérem, 
Valaha rendes járda legyen, 
Vagy este az utczán lámpa égj*  n, 

: Ez Nagymihályba lehetetlen :

Egy kocsiszínt bodeszkázni
S abból színházat csinálni, 

. Az nálunk is lehet :
S a kocsiszínt körülállni, 
Imitt amott bekukucskálni, 

: Ezt is lehet
D ’ hogy a színház legyen lelve,
S a director énekelje,
Több publicuin már nem férhet benn,

: Ez Nagymihályba lehetetlen •

Egy hónapra Nagymihályba jönni.
A vendéglátást megköszönni

: Azt nálunk is lehet :/
A főutezákat végigjárni,
S nagy hódításokat csinálni,

/: Ezt is lehet :/
Do hogyha én innen elmegyek,
Ne sírjon a leány sereg
S hogy szívok meg ne repedjen,

: Ez absolute lehetetlen :

Önkéntes tűzoltónak lenni,
A szép egyenruhát felvenni,

/: Ázt nálunk is lehet :/
A ruhának jól feszülni.
Sikkesen járni, jönni s menni,

/; Ezt is lehet :/
De ha valahol tűz ütne ki,
Mig a feszes ruhát magára szedi, 
Hogy addig egy utcán le no égjen, 

/: Ez abeolule lehetetlen :

SZÍNHÁZ.
A lefolyt héten Monori Sándor társulata 

folytatta előadásait.
A reperloir változatos, a darabok jól van

nak megválogatva, az előadások javarészben 
gördülékenyek s a szereplők nagy igyekezettel 
alakítják a nem testükre szabott szerepeket is. 
A közönség érdeklődése s a színház látogatott
sága állandóan élénk.

Kifogásunk van a rendezés ellen, mert oly 
baklövésnek, mint a milyen a .Monna Vanna. 

szerda esti előadásán előfordult, a legelemibb 
gondoskodás mellett sem szabad előfordulnia.

Marco Colonna érces hangon apostrophálja 
fiát .Hallod mint háborog a tenget, a nép öröin- 
rivalgársal üdvözli Vaunál!. — s a coulissa 
tragicusan csöndes, holott olykor mikor nem 
kellene, bizony zajong. Felhívjuk ezen körül
ményre a director figyelmét, mert hogy egy 
ily comicus incidens képes a legjobban elő
állott darabot is tönkretenni, az kézen fekvő 
dolog.

A színházi hét előadásairól részletesen az 
alábbiakban számolunk be :

Csütörtökön (julius 9-én) jól látogatott 
ház előtt .Az izé< operetté ment jól összevágó, 
sima előadásban. Az est fénypontja Káldv Ma
riska Gabriellája volt. Alakilása magas színvo
nalon állott s játékának discrétségével s kelle
mes énekével egészen meghódította a közön
séget, mely alig győzte a tapsot s kihivást. A 
többi szereplő közzül liajcsányi (Aristid) és 
Szapári Janka (Taponetné) érdemel különös 
említést. — A második felvonásban előforduló 
>Cake Walke.-ot elismerésre méltó ügyesség
gel Déri Carola és Juhász Imre járták s a fel
hangzó nagy tapsra meg is ismételték.

Pénteken nem volt előadás.
Szombaton (julius 1 l-én) Stone ismert 

kellemes zenéjii operetteje .l.otti ezredesei, 
ment A darab gördülékeny előadásban nagy 
tetszéssel találkozott, a hatásból az összes sze
replők reszt követelhetnek. Káldv Mariska 
(l.otti) mint disense, chanteuse és danseuse 
egyaránt nagy sikert aratott s alig győzött meg
felelni a sok kihívásnak s újrázásnak. Kitűnő 
rajah volt Hajcsánvi (Kamanajah), ki zajos kí
vánatra szintén megismételte énekszámát és 
lánczát. Déri Carola és Juhász Imre tiroli táncz- 
betéte szintén zajos tapsot aratott. Nagy tetszés
sel találkozott episodszerepében Solymosi Sán
dor (Morland karmester).

Vasárnap (julius 12-én) Bokor népszín
műve >A gyerekasszony, ment gyéren látoga
tott ház előtt. A czimszerep személyesitője 
(Krasznai Mariska) nagy intelligenciával dol
gozta ki szerepét s niveaun ádó játékot pro- 
ducált. Kedvesen előadott dalainál, bár kis ter
jedelmű, de fülbemászó hangját kellőleg érvé
nyesítette. Mélló partnere volt Bethleni (Ham
vas). Mindketten zajos tapsot arattak. Ugróm 
Sanyi nem Ágotáinak való szerep. A többi sze
replők kellőleg oldották meg feladatukat.

Hétfőn (julius 14-én) itt másodszor »A 
postásfiu és húga, ment zónaelőadásban, fél— 
iielvárakkal. A darab előadásáról már múltbeli 
számunkban elmondtuk véleményeinket s ez
úttal kevés a hozzátenni valónk. Szó nélkül 
nem hagyhatjuk azonban, hogy Ágotái ur, ki — 
állítólag rekedtsége mialt — játék helyett re
citált, szabadságot vett magának e rovat recen- 
sióját illetéktelenül felülbírálni.

Habár közönségünk nagyon jól tudja, hogy 
mindig tárgyilagosan, az igazsághoz híven 
mondtuk meg véleményünket s Ágotái ur szelle- 
meskedő superkritikája felett aggálytalanul 
napirendre térhetnénk, nehogy azonban hall
gatásunkat a couplet-ző komikus, — kinek ér
zékenysége igazán komikus — félreértse, e he
lyütt is kijelentjük, hogy a szókimondástól 
semmiféle kicoupletzás, sem kifigurázás ezentúl 
sem fog bennünket elriasztani, s nem fog ben
nünket arra bírni, hogy Ágotái urat portentum- 
nak ismerjük cl. Kinematografha való stereotyp 
arezjátéka s minden darabban következetesen 
egyforma hangjátéka nem praedestinálják őt 
arra, hogy ily nagy véleménynyel legyen ön
maga felől.

Kedden (julius 1 l-én) telt ház előtt a 
.Forgószél kisasszony ment példás előadásban. 
Káldv Mariska I.iane-ja kitűnő alakítás volt, 
sok kellemmel előadott chansonjait s bravourös 
tánczát zúgó tapsvihar jutalmazta. Briliáns ala
kítást producált Solymosi Sándor I.ebardier 
Gastonjával. Szerepét annyi gonddal s ambitió- 
val, a legapróbb részletekig dolgozta ki, hogy 
annak minden nuancea érvényre jutott. Dis- 
lingvállan előadott couplet-it, — a helyiérde- 
köeket, melyek saját szerzeményei, lapunk más 
helyén közöljük — a közönség sok tapssal s 
nagy tetszéssel honorálta Sikkes, szemrevaló 
szobaleány volt Krasznai Mariska (Charlolte). 
Jó volt Koland szerepében Baróthi.

Szerdán (julius 15-én) Maeterlinck nagy
hírű drámája "Monna Vanna. ment gyéren lá
togatott ház előtt, tűrhető előadásban. A darab
ban Egyed Lenkének (Monna Vanna) volt nagy 
sikere, ki tehetsége javát adta s kit a közönség 
többszörös kihívással tűntetett ki. Bethleni 
(Guido Colonna) kelletlenül érezte magát e nem 
neki való szerepben.

Ma csütörtökön .Tiszt urak a zárdában, 
kitűnő operetté megy

Pahimede».

i • Dr. Kai lai József.
FotnaukatÁrs : Dr. Kellner Mihály. 

Kiadóhivatali miivozetn Lándfci JÓsaef.



jR nyári idényre
Befőtt- és ugor ka-il regek, 

Likőr- és Bor-készletek, 
Karlsbadi porczellán-áruk. 

Tea-, Káré- és Erőkészletek, 
Valódi barna kőedény, 
Nippek és díszműáruk 

nagy választékban és legjutáuyosabban 
kaphatók

GOLDSTEIN ADOLF
üveg és porcellán-üzletében

Nagy-Mihályon, főutcza.

, S p i re“ varrógépek.
Varrógég vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
----- kin Isiik első sorban. =
A „«Spírc“-féle varrógépek úgy minőség, mint 
ártekintetében is az elsó helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben ö évi teljes 

jótállást, vállalok.

A „SPIRE * varrógép a divatos mü- 
hímzésre is használható.

Raktárak :
S.-A.-Ujhely, Ungrár, Homonna,

Nagy-Mihály, Brünn-féle házban, Strömpl szálló mellett.

228. V. sz.
—m— Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-ca. 
'.02. |-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a .•‘.-a.-újhelyi 
kir. törvényszék 1903. évi 6397. számú végzése követ
keztéiben Dr. Fuchs Ignacz n.-mihályi lakos ügyvéd által 
képviselt Éried Ignácz javára Altman Márton ellen 600 
kor. ■ jár. erejéig 1903. évi májuus hó 5-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 6<»6 kor. 10 fillérre 
becsült következő ingóságok u. ni. bútorok, ágynemű, bolt
berendezés, vegyes boltiáru czikkek stb. nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a n.-mihályi kir. jbiróság 1903. évi 
V. 145/2 számú végzése folytán 600 kor. tőkekövetelés 
ennek 1903. évi április hó 16. napjától jaró •'■•/• kamatai 
«/,•/, váltó dij és eddig összesen 101 kor. 04 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig < Irmezőn 
alperes Altman Márton laká-án leendő oszk<>zlésére 1903 
évi Július hó 21-ik napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 18m|. 
évi LX. t.-cz- 107. és 108. §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

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

Kelt Nagy-Mihályon 1903. évi jul. hó 7-ik napján.

Fellett Jóxnef,
kir. bírósági végrehajtó

Bérbeadás.
A berettői gazdaság bérbead jó 

forgalmú helyen egy italmérési korcsma 
helyiséget, szoba, pincze, konyha, kamara, 
istáló, kert és fogyasztási jövedelemmel. 
1904. január l-sö napjától kezdödöleg.

A föltételek megtudhatók a gazdasági 
irodában.
Kazinczy Arthur földbirtokos birtok- 

kezelösége.
Berettön (Zemplén megye). Posta és vasúti 

állomás Bánócz.

Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, W. W. és balkaru varrógépek, 
kedvező havi részletfizetésre. Varrógép alkatrészek u. m. hajócskák, rúgok, 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kedves élete s 

egészségé, magának beszerezni a legújabban javí
tott es. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummisérvkötöt beszerezni. A gummi 
sérvkötő Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismert*  tett el. Mert 
nem szorítja a testet, ejjel nappal hordható s a 
sérvet m in engedi kiny«»mulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje 
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

egyoldalú 7-től 10 
kétoldalú 10 és 16 írt

Rendelésnél kérjük megadni a test körmér*  
tét azonkívül, hogv a sérv jobb, bal, vagy mind
két old dón van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás mellett pontosan eszközöl :

POLLITZER MÓR és FIA
csáas. és kir. szab, kötazorészek.

BUDAPEST, V. Deák Ferencz-utcz*  10.
Alapi itatott 1854-ben.

87 2. V. sz.

19os- Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. $-a értelmében ezenwl közhírré teszi, hogy a s.-a.-újhelyi 
kir. törvényszék 7584 *.•<):,.  számú végzése következtében I>r. 
Elsner Simon Sztropkói ígyvéd által képviselt Friedman 
Lázár sztropkói lakos javára Gnttman Ch.-iim Josef és neje 
szül. Rappaport Gizella -ztropkói lakos ellen 110O kor. * jár. 
erejéig 19<»3. évi juuius 23-án foga natosi tett kielégítési
végrehajtás utján lefoglalt és 1078 kor. 80 fillérre becsült 
következő ingóságok u. ni szoba bútorok, ruha és ágyneniíiek 
boltiberendezés, vetőmagok, sör, stb. nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a sztropkói kir. járásbiróság 1903. 
évi V. 87 2. számú végzése folytán 11OO kor. tőkekövetelés, 
ennek 1903. évi május h * 9. napjától járó 6*/,  kamatai. '/,•/, 
váltó dij és eddig összesen 99 kor. 49 fillérben biróilag már 
megállapított költségek elejéig végrehajtást szenvedettek 
lakásán Sztropkón leendő eszközlésére 1903. évi Julius 
hó 23-ik napjának délutáni 2 órája határidőül kitű
ző ik és ahhoz, a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 10**.  értelmében készpénzfizetés mellett, a leg
többet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az. elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az. 18Mj. évi LX. t.-cz. 120. §-a értei 
méhen ezek javára is elrendeltetik.

Keit Sztropkón, 1903. évi julius hó 11.

Gaul Jenó,
kir. aljegyző, kik. 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 Q ’’!ct tesznek, a 
község a vadászati jogot 1903. évi augusztus hó 
1-sö napjától, egymásután következő hat évre az 
1883. évi XX. t. c. 3. a értelmében nyilvános 
árverés utján bérbeadja.

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

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

k. jegyző. k. bíró.

289. 302.

lm v « Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajt - az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kassai 
kir. törvényszék 190.3. évi 2*19.  é» 3901. számú végzése k<> 
vetkeztében Dr. Fényes Samu kassai lakos ügyvéd által 
képviselt Fényes Dezső javára Dudinszky Elek és társa 
ellen 365 korona 10 fill. s jár. erejéig különböző időlen 
foganatosított biztosítani és kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 2900 koronára becsült következő ingóságok u. m. 
lovak, tehenek, búza, árpa, kocsik stb nyilvános árverésen 
•ladatnak.

Mely árverésnek s nagyra ih ál vi kir. járásbiróság 1903. 
évi V. 116/6. számú végzése folytán 365 kor. 10 fillér 
tőkekövetelés, ennek 1903. évi március hó 15-ik napjától 
járó <»•/• kamatai ’/•*/•  vált’* díj és eddig összesen 1 14 kor. 
32 fillérben biróilag inar megállapított költségek erejéig L. 
Volyán alperes Dudiuszky Elek lakásán, N'átafalvan Zapo- 
tocaky Péter lakásán leendő eszközlésére 1903. évi 
Julius hó 20-ik napjának délelőtti 9 órája 
határidőfii kitüzetik «•« ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mel
lett, a legtöbbet ígérőnek szttk««-g esetén becsámn alul is el 
fognak adatni.

Ameanyil»en az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfogla'.tatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmé
ben özek javára is elrendeltetik.

Kelt N.-Mihályon 1903. évi jun. hó 30-ik napján.

Pétien JÓKneft
kir. bírósági végrehvjtó.

SCHICHT-SZ APP AN
VÉDJEGYEK:

„SZARVAS" vagy

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

léktöl teljesen ment.

„K U L C S“

Mindenütt kapható!
-I berásáelásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden 
darab szappan a „SVIllCHT*  névvel és a fent látható 

védjegyek egyikével legyen ellátva. i«


