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A  m á d i  ü g y .  A kivándorlás.
Mádi küldöttség szerkesztőségünkben. szafojtani akarja.  ̂ Czéke, 1900. márc. 31. dig: úgy menjen, hogy 25 százalékból

Sátoralja-Ujhely, ápr. 3. n-L̂' *A L .̂0f,Ẑ  Görcsös zokogásként hangzik az 18 VISSZ£| se térjen többé oda, ahol az
. . . .  , „ , , ur ( napokban megkist.i lették, hogj c„xsz orszk^0n véa'nr i  nams? a kíván apák mohos bántok alatt porladoznak.
Addig amíg a szerkesztőnk- es nyers erővel megakadályozzák ma- df dás ni-fft ^  naor^n tm a na- Mindesetre az ideálok pusztulását

a mádi jegyző közt lefolyt lovagias gasztos céljául kitűzött azon felada- bb és veszedelmesebb ,! veket tudom be e rettenetes jelenség okául
ügy elintézést nem nyert, addig taban, hogy megvedje a gyengét ö)t s kivéve a lelketlen kufarokat, kik elsősorban. Pusztulásnak indult lelkünk-
az ügyhöz nem szólottunk. És most ' hn^v If fífm L lin  fnn- cbbö1 hasznot húznak, mindenki aggó- ben minden ideál kútfeje: a vallás,
jogunk és kötelességünk teljes tu- doi-kml.U és lu4 iÍma?kodás dacára szemléli e rettenetes jelen- ^ c ^ ”w u íú n í^<WM0k
dalában kinyilatkoztatjuk, hogy diadalmaskodhassék! é^kép™ m eg íté ln íL ég id en  Mrt tuk ™°“ kos kézzel széjjel szedegetni
párbajra való kihívásokkal egyál- Mi mádiak régóta nyögünk az , 1 bbő, g á ennek uev izekre és miután semmi tulvilágit nem
talánJ nem fognak tudni minket t f  s ^ a h í t  Mi .alál.ank benne az utca sarába^ob.uk
elhallgattatni. dii.Vpedig várostuik lakosai hosszu Hisze" “  “  íog MostZpédfg‘ ö n S ^ K ta l 'k i ’telí^kl

Az alább közölt köszönő' levél tűrés és szenvedés után hasztalan s^ábáT ^2’ me ynek e vagták ke' bői a harmadik ideál: a haza, mint 
amelyet egy mádi küldöttség ma jajdultak fel: * , . olyan növény, melynek gyökérzetéről
átnyújtott Bitó Pál szerkesztőnek. Ön t. szerkesztő ur igazi önzőt- , a na?tdt a vés^nvír 11 e,szcdték a terrn<5 talajt s elvonták le
olvas hnrnkat is nendit amelvek ínséggel és emberbaráti szeretettel b . .] ’ g> ‘ ‘ ' veiétől az üdítő harmatot. És amig azolyas húrokat is pendít, amelyek karolfa* fel a mi kétségbeejtő ügyiin- dekre‘s á,tkaPütt « mar 1 estmegyében intelligens ember ieIkébö, el6bb *us2.
a sajtó terrorizmusáról regeinek. ket és feltárta bajail?k kutfor*ását, fs a Bacskában ,s felkerekedik a nép, tu]t ki az Isten és a hit s legtovább 
Mi is ezt láttuk ebben a párbaj- hogy meghallgassák panaszunkat, és logy m*sutt kercssen megélhetést és maradt meg benne a haza) a nép ,el. 
bán. Ah! mélyen téved az erősza- orvosolják számtalan sérelmünket, oldogulást. kével éppen megfordítva történt a dolog:
kos közigazgatás, amely ilyen utón Legbensőbb érzetünk sugallatát kftkpa" ^ ’ vuataTni ho^máí oMf á  ott a hazaszeretet ment legelsöbb ve- 
sikereket óhajt elérhetni. Ez a le- követjük tehát akkor, a midőn . «k ” v -endőbei És miután az ember leikéből

,, . , . .J , , Szerkesztő urnák mint a szabad &UKUU; ,uc& . ®v. , ... kipusztult az ideál, nem maradt fönnvél is híven igazolja, hogy ennek sajtó meg nem félemlithotff és ren- kls- mint a miénkből és mégsem omlik benne csak az anyag. a sár. És most
az országnak polgársága im meg- dithetlen bajnokának hálás köszü- be az égbolt. Ipn ám, nem omlik be, a dolog gyökeréhez jutottunk el. 
érett már arra, hogy a nyugoti netünket nyilvánítsuk azért, hogy cs^khogy ieledik e jámbor lelkek, hogy g ezt az anyagot, mely az ember 
haladás fejlődési koncertjében sze- magáévá tette városunk polgárai- e„v ^tulnéMs^Lgíiára !clkében fönnmaradt, miután elhamvadt
repet vállaljon, csakis a bakonyi "ak jogos fel ajdulásáb ^ y e n  k s ,  ^  j  bcn idcá a2 intelligens embernél
. J ’ , j - «  Engedje meg lehat t. Szerkesztő , & 1 ’ J is jobban imádja a nép s ez az anyag-
időkről zenelo es spadasinkedo h® ’ elismerésünk ezen őszinte tal4n szerencse, hogy van zsilip, melyen inlidás éppen oly szertelenségig növelte 
közigazgatás hever még a közép- megnyilatkozásával egyidejűleg tisz- f népfeleslege . ybat> me y,í?a^ ü ?n* meg a népfiánál az igényeket, mint a 
kor pocsétájában. Teljék gyönyö- telettel arra kérjük, miszerint ügyün- ben kataszJrófat idézhetne elő. De hol kabátos üriembernél. 
rüséoére ez a oozicié És im azok ket mint eddig, továbbra is beesés va|l n , , a nepfelesleg ? Es mikor a népfia igényének nem felel meg

l t S„ L f l h ™ „ a  támogatásában részesíteni szives- volt nálunk „épfelesleg Hiszen ennek többé / tósâ  viskó, melybe„ apj^
akik szeretik hangoztatni, hogy a kod trk. az országnak az vö t mindig a szeren- ,akott és bo,dog volt. Neki kéből épült
mádi jegyző ellem akciót nem , 19oo áurilis 2-án csétlensége és jelenleg is az, hogy nincs nagyabUku ház kell, melyet Mipkefüg-
Mád város színe java vezeti, az ,, ............. elegendő népessége. Az Ausztriával göny takar eb a népfia nem éri
látogasson szerkesztőségünkbe, ol- Hazafias üdvözlettel, való boldogtalan közösségen kívül ez be azzal ay eledellel, melylyel elődei
vassa el az alább közölt levél ere- őszin,e ,is*tc,uHcl mmyhf s^Jföílen- ?léI‘ék. * F * * "* « *  ház4n41
delijét, 300 mádi polgárnak az (*>o întélyespolgár, MM 
aláírásával ellátva: ott van a név- szinejavanak alairasa.) teink fedezése igényelné. Hogy pedig már a népfiának nem kell a becsületes
aláírások közt a mádi közönség rje ha ez mér* kevés indok volna a fö,dgazdaságot nem űzhetjük inten- bárányködmön, melyet apja 25 eszten-
szine-java, ott a birtokos osztály, a jeLTVző menesztéséhez azt hisz- Z1V n  eg^et Ül \ kéz hlányán deig viselt nyáron szőrével kifelé, télenI 1 J" -1' , , 1 . , a Jeyyzo menesztesenez, azt nisz muhk. Nekünk tehát nagyon sovány neciip- befelé- n̂ ki már fekete Dosztó-
a kereskedő világ, az értelmiség szük befogják |átni> hogy Schnei- vigaszul szolgál, midőn azzal akarnak Z b l  kell és’ ezt elnyüvi *  atatt. 
a gazdakozonseg legtekintelyesebb j er Károly mádi főbíró lemondása elnémítani, hogy más országokból is ^  kaiap sem 0iyan m r̂ most, mint 
elemei, ott a képviselőtestület két- után, a kedélyeket elkeseritő, az vándorolnak ki az emberek. volt régen, melyet legény vett s nagy
harmad része, stb. . .. erőszakoskodásokban brillírozó és De ne állapodjunk meg a puszta pa- apóvá vedlett öreg is hordott még;

Az öttagú küldöttség szónoka a hivatalos helviséuekben való ’er- nasznál> hanem sz^Hjunk le a dolog most már szőrkalap járja, aminőt éven-
n  j*«*« .« * * • > - v  ^ j E C r r & s s w a
beszed kíséretében adta at az em ző állásának megtámasztó geren- rugókat e sajátos jelenségben. Mert utóbb volt. A nép leányának selyem
litett levelet szerkesztőnknek, aki dázatai közül kihullott az utolsó-1 különös egy dolog ez a mi dolgunk, kendő és bársony viganó kell és ha
a megtisztelő kitüntetést szívből elötti támasz is. Ilyetténkép a fő- Más országokból csak az a népelem férjhez akar menni, el kell őt szép ho-
megköszönve, kijelentette a kül- r,irn i, me.reléeelte Mád város ve- me"yen ki’ me|ynek ott nincs keresete, zománynyal látni, különben nem viszik,
döttség előtt hogy neki a mádiak 2etését ‘f 1? 1 —  megélni Minálunk Minderre pedig sok, de nagyon sok, , zoiebCL. pedig teljesen ellenkezőleg all a dolog, pénz kell s ezt a szép kereset sem
eme bizalma es elismerése csak Most már* azt beszelik, hogy a Minálunk a nép itthagyja biztos kére- képes szolgáltatni a horribilis adók
buzdító serkentés ahhoz, hogy mint jegyzőnek csak egy támasza van: a setét, biztos megélhetését egy bizony- miatt, melylyel a magyar állam meg-
eddig is, úgy ezentúl is a szabad főispán Úgy hírlik hogy a főispán talanért, melyet mégcsak keresni elin- rójja polgárait, hogy a sárgafekete
sajtó kötelességéhez híven védel- bizonvo« okokból ’nem akaria őt dul egy más vilagréf be. melyben tel- hadat kitartsa, melylyel az osztrák ̂ ^ , ; — ,  ̂_ T . . .   ̂ , J , jesen idegen; melyben ösmeretlen nagyhatalom nagyképűsködik a világ

„ S • § 8  ̂ by elejteni. Ha ez ügyben fiaskót val- nye|Vvel, viszonyokkal, szokásokkal és előtt. És mert a nép itt nem találja
az eroszakossagok ellen íelebiedt jana a mádi polgárság közös óhaja sokszor ellenséges indulattal kell meg- igényeinek kielégítését, melyeket az idő 
jogos polgári önvédelemnek párt- gydzne a főispán akarata: egy küzdenie. szült és a haladás megérlelt, megyen
jára álljon. igen érdekes képet vázolhatunk Avagy nincs nálunk elegendő kere- oda, ahol ezeknek kielégítését megta-

A levelet itt közöljük. lm ha erröi a mai köziuazuatásról sct ? KiváltkéPen ilt Sátoraljaújhely lálja. Es ezt megtalálja egy olyan világ-
j j . y l  • eJ\° ^ ^ \ környékén, ahonnan legnagyobbmérvü részben, ahol a valódi demokrácia ural-

nem  ̂ 8 gy ft amelyről Szeli Kálmán azt hirdeti a kivándorlás? Ki mondhatja ezt ? És i kodik s hol oly férfiak viszik a kor-
közigazgatás, hogy Illesházi jegyző odafent, hogy ez a »jog, törvény nincs itt elég tisztességes kereset ? Tu- mányt, kik a demokráciát nem hasz-
helyzete Mádon tarthatatlan, szol- ds jgazság« közigazgatása. dók eseteket, hogy ez év január havá- nálják diszköpenyegül, hanem leikökben
gáljon arra talán ez is fényes bi- ----—- • bán 3 koronát keresett egy favágó na- valódi demokraták lévén, érzékkel bir-
zonyitékul. így szól, amint követ- Sátoi-nlia-Ujhely, ápr. 4. ponkint. Most pedig, hogy megnyílt nak a luSp java és boldogsága iránt.
. . . .  ° az istenadta tavasz, hallatlan módón Es mert ez a nép magára nézve ott
Kez,K‘  ̂ Közgyűlés a vármegyén. Zemplén- emelkedik a napszám s nem lesz ritka boldogabb valót talál, természetesen

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! vármegye törvényhatósági bizottsága az az eset, hogy 100—120 koronát is ott is marad s nem kívánkozik vissza 
A szabad sajtó, mely hivatva van április hó 19-én rendkívüli közgyűlést fog bekeresni cgy-egy parasztcsalád ide, hol már a levegő is szaturálva van 

megvédelmezni a jogot és igazságot tart. Ugylátszik a választási fuvardijak- havonkint. Tehát még azok, kik bérért az adókkal s éjjel-nappal értök pereg 
és melyért annyi elkeseredett harc ról szóló szabályrendeletet még a nyári mozdítják elő a kivándorlást, azok sem a dob. És ezt annyival könnyebb neki, 
folyt le : nemzetünk egyik legkivá- rendes közgyűlés előtt gyorsan kell mondhatják a kcrcsethiányt a kíván- mert leikéből kiveszett az ihlet: az 
lóbb vívmánya, palládiuma a za- felterjeszteni a miniszterhez. Mégis igaz, dorlás okául, legalább a mi vidékünkön ideál, mely visszavonzaná. 
badságnak. ‘ hogy rohamosan közeledünk az általá- nem. Mert amióta azzal csúfolnak, hogy

Kút merényletet követ el tehát nos választásokhoz. Mi lelte tehát a népet s mi őrület szabadon . rendelkezünk önmagunkkal,

►
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Harmadik év. 27. szám. 19(Ré>. .xi. Sátoralja-Ujhely, 1900. Szerda, április 4.



a mi derék államférfiaink abban meri- dennemü kívánságát kielégíti, mely is- orvosok és segédek beszüntették. A vény. Az értekezlet e memorandumot 
tették ki minden bölcseségüket, hogy mét egy babérág leend, melyet a mu- párbajra okot az szolgáltatott, hogy elfogadta s felterjeszti mielőbb az igaz
mentül illedelmesebb dolgokat mond- kedvelők működésűknek díszes s draga i szerkesztőnk a fegyelmi fórum előtt sa£ü£>b niinisstcrnek. Az értekezletet 
janak a Burgban s mentül jobban tel- koszorújába befűznek. — Ez a galy mintc„v »40 oolírar által erőszakos- küzvacsora követte, amelyen az ügy- 
jék gyönyörűsége a nemzetpusztitó ka- épp oly hervadhatatlan, mint a többi, j , ‘ ‘ védek teljes számban megjelentek,
marillának; de a népért semmitsem de dísze, éke, értéke nagyobb lesz kodással és hivatalos hatalommal való Tisztelgés Szekerük apát plebános- 
tettek, csak nyúzták, sarcolták s tér- majd mindeniknél. visszaélésekkel vádolt jegyző hivatalos nál. Mint sárospataki tudósítónk írja •
helték elviselhetetlen adókkal, hogy egy A műkedvelők M aka y Emil kedves funkcióját kritika tárgyává tette. A sárospataki róni. kath. egyház köz-
idegen, irántunk mindig ellenséges ha darabját, a >Kaland«-ot mutatják be. A parbHJ- ief0|yása felől szerkesztő- ^gnek tanácsosai és iskolaszéki tagjai 
talom boldoguljon s az európai kon- A darabban a következő műkedvelők séaünk|löjg Cffymásután érkeztek a kér- fo,yó évi *iPrilis hó 1-én csatlakozva 
certben fújja a klarinétot. vesznek részt: Matttasovszky Sárika * . vagy 60 előkelő polgártárssal mint-

Most pedig hogy ég a ház, azt a (Pierette), a bájos műkedvelőt a múlt- dezősködo táviratok. A parbaj szeren- Cgy jqq tagbbj küldöttséget ala
kevés eszüket is vesztik, melynek néha kor betegsége akadályozta fellépésében esés kimenetele után a közélet számos kitva tisztelegtek plébánosuknál Sze- 
halavany jelét adták. s most mutatja majd be Pierettet, ami előkelősége távirati, levélbcli és sze- kerák Kálmán apátnál s abból az alka

lmainkat orvosolni képtelenek va- előre láthatólag nagyon sikerült leend. mé, üdvözletekkel kereste fel szer- lomból, hogy Kolozsy Ferenc trauconi, 
gyünk addig, emig az Ausztriával való Kepassy Annuskat (Gyongyvirágos do- , „ , illetőleg liszkai jegyző által a >Felső
közösség fönnáll. Sőt a kivándorlás minó) már ösmeri a színpadról közön- ‘ . . .  n . magyarországi Hírlap* nvilt-terébrn
korlátozására sem rendelkezünk addig ségünk. A multi előadás alkalmával is Em.ektabla Qrof Andrassy DenftS- niegtámadtatott— fejezte ki a küldött-
hathatós eszközökkel, amíg Ausztriának oly ügyesen játszott, hogy szinte hihe- nek. Gróf sindrássy Dénes, a ki annyi s#j lelkipásztoruk személve és jellemé 
adózó nép leszünk; mert addig sem tétlennek tetszett az, hogy műkedvelő* jótékony adományt tett, hitbizományi jr,blt táplált rendíthetetlen bizalmit A 
államháztartásunkat nem rendezhetjük vei állunk szemben. A Néni szerepét uradalmi tisztviselőiről sem feledkezett küldöttséget Pavletics Gvula eavliáz- 
be úgy, hogy megszűnjenek az okok, Dongó Gy. Gézáné játsza. Az urak meg. Megalapította az uradalmi tiszt- gondnok vezette s Trstydnszky Károly 
melyek népünket idegenbe űzik, sem közül városunk három legjobb műked-! viselők nyugdíjalapjai. 260 ezer korona egyháztanácsos és iskolaszéki táp-szén 
pedig szükségleteinknek megfelelő ipart velőjének kezeiben van a szerep. Pie- tőkével. Az uradalmi tisztikar a nagy- beszédben ecsetelte a hitközségnek és 
nem teremthetünk, mely népünknek r o t-ot Gnddig Lipót alakítja, kitől már | lelkű adományt meg akarja hálálni s s£rospataki polgártársaiknak Szekcráh 
kenyeret adna ok. vidékeken, ahol a oly sok szerepet láttunk ügyesen, I elhatározta, l-.ogy az uradalom központ- Kálmán iránt táplált rendíthetetlen bi- 
földgazdaság m *án fizet. rutinnal megjátszani. A gróf szere- ján, akraszna-horkaivár alján fekete zalmát és szeretetét; s egyszersmind a

1 ,n«k?Sándor. Pét Dr‘ Sztrmay István viszi míg az gránitból készült emléktáblával orok.t, ,ncgtartott előértckczlct értelmében tol-
= = = = = ____. , = =  *»“s sze«;k Bajusz Zoltan kezében van, | meg a nevezetes eseményt. Az ősrégi. mács0|ta azt a véieményé, is h

, amely már előre is biztosítja a sikert. I várral szemközt húzódó szomolnoki ut hjr. - váHapnaL- L-i, .ci
A  M E G Y E  É S  A  V A R O S . .Mint c SZfP "éVr°,r n 1 elŰre ,láthaf '  m1é?íán 7 S í T ’ l h,elyef í hel “  J«"™* .  múltját' hitelt nem adnakshogy ez előadás felülfogja múlni vala- emléktáblát melyet a legközelebb, na- azokat nem tartják a mai humánus 

mennyit, fénypontja leend valameny- pókban lepleznek le ünnepélyesen. Az gondolkozással megeeveztetőknek — 
x  Városi közgyűlés. Sátoraljaújhely nyinek. — A másik  ̂fénypontja az emléktáblán ez a felirat olvasható: Az As7 főpap meRhatva köszönte meg

rendezett tanácsú város képviselőtestü- estélynek Sebeök Sárika énekszáma lesz, Az uradalmi nyugdij-alap nagylelkű a bizalomnak ilyeténképpen meenvilat- 
lete e hó 5-én tartja közgyűlését. A kit közönségünk most hall majd elő- megalakitóinak. gróf Andrássy Dénes kozását s kijelentette azt, ho^y a rcií 
tárgysorozat 14 pontja között több szőr. — Hírneve, amelyet rövid időn és neje, Francziska grófnőnek. Örök szórt rágalmakra tiszta leíkiösmereténél
fontos ügy kerül tárgyalásra. Többek belül szerzett a művésznő, csak bizto- hála jeléül az uradalmi tisztikar. fogva nem reagál, _ hanem igyekezni
közt: Több visszaküldött szabályren- sitja a sikert. Már föllépésének Ilire _  Molnár Pál temetése. Főgymna- fog a jövőben is mindenkor csupán a 
delet pótlása tárgyában tanácsi előter- előre is felkölti a legfokozottabb vara- sjumunk oly korán elhunyt igazgatóját való igazságok táborát szolgálni — A 
jesztés. Polgármester előterjesztése az kozást, ének művészete majd a legfo- e hó 3-án temették el Kőszegen a lég- küldöttség lelkes éljenzések közepette 
állami elemi iskola kibővítése tárgya- kozatosabb mértékben ki is elégíti azt. nagyobb részvét mellett. Az újhelyi oszlott szét. bkt
bán. Pénztár vizsgálatról szóló jelentés. — Nekünk már volt alkalmunk hal-1 kegyesrendi társházat Saláta Károly — Okarinatársulat hangversenye 
Csalogány, Palotás és Virág-utca járdák lani a művésznőt, igazán minden rész-| és Somogyi István főgymnasiumi ta- Mint lapunk előző számában már idéz
és utca rendezésére vonatkozó tanácsi rehajtatlansag nélkül mondhatjuk, hogy | narok képviselték. Requiemct a kegyes- tűk e hó l-én tartották meg a sátor
határozati javaslat. A 200000 koronás úgy a könnyed s a legmagasabb hang-1 rendiek temjilomában e hó 2-án, a ple- aljaujhelyi gyártelepi okarina társulat 
kölcsön felvétele tárgyában hozott ha- létrán is biztosan szökellő, üde hangja bánia templomában pedig e hó 4 -én hangversenyét a »Magyar Király* szál- 
tározati javaslat. Az 1898. évi zárszám- a szivekig hatol, s az ellcnallhatatlan | mutatták be. Mindkét requiemen a loda éttermében. A hangversenyre a 
adás jóváhagyásának bejelentése. hatást amelyet hangjának tiszta csen- város szine-java jelen volt. mely igazán meglepő s érdekes volt,

X  Sztropkói levél. Egyelőre a vár- kitartó ereje s szívóssága, mcs j __ Adomány. A vallás- és közokta- nagyszámú közönség jött egybe. A mű-
megye megszivlelésébe ajánljuk a hoz- íe.n tn ál T?111!1*1. ke,tenek» csak tásügyi miniszter a vajdácskái hitköz- soron lévő darabok előadása meggyőz-
zánk intézett következő levelet: Nem'kétkedő nk Ín X 'a  n,f “városunk fég te“ plc!má"ak helyreállítására 200 hetett bennünket arról, hogy nem kószatt I iNem kettvCüunk Hogy a m városunk- koronát adományozott. hír volt az, hogy az okarinisták deb-

Tekmtetes Szerkesztő Ur! nak közönsége is megragadja az alkal- _  Halálozás. Részvéttel vészük a rečeni hangversenyéről oly elismeréssel
A Nmltgu m. kir. belügyminiszté- ma[> hogy a bájos művésznőt meghall- gyászhirt, hogy Schmotzcr Péter szám- nyilatkozott meg a multi alkalommal a 

rium 1899. évi dec. 30-án 85361. sz. gathassa. Előre is elismeréssel adózunk tanáesos e hó 8-án meghalt. A fiatal debreczeni sajtó. Valóban bámulatos,
intézvényével a szinnai és sztropkói a rendezőségnek, hogy a művésznőt életerős ember alig néhány órai szén- hogy mily tökélyre tudta vinni e tár
járás területén foganatosítandó Ínséges megtudta nyerni ez előadásra, s hogy vedés után halt meg. Az elhunytat öz- sulat rövid idő óta a mióta megalakult, 
utimunkálatokra 14.500 frtnyi állam- 'y nem mindennapi élvezetben része- vegyC s nagyszámú csahádja gyászolja. A jelenlévő közönség minden egyes 
segélyt engedélyezni méltóztatatott. siti az újhelyi közönséget. A műked- Temetése e hó 5-én lesz. előadott darab után lelkes tapssal adott

Ezen utiniunkálatok beosztása vé- ve‘y‘ cloadasrol s az estély lefolyásáról _  Műkedvelői előadás. A folyó hó kifejezést elismerésének. Amint halljuk 
gett itt a sztropkói járásban a megyei maJd bővebben annak idején. (el.) 8-iki műkedvelői előadásra, a melyről a jövőben többször fog e társaság liang- 
államépitészeti mérnök f. évi február , ~~ lapunk más helyén szólunk bővebben, a versenyeket rendezni, amelyek bizo-
hó elején megjelent ugyan, s szükséges — Kinevezések - Wittenberger Arthur jegyek már most válthatók Szcntgyör- nyára még több közönséget vonzanak
intézkedéseket megtette, — de fájda- sátoralja-ujhelyi kir. törvényszéki al- gyi Vilmos kereskedésében. majd.
lom eredmény nélkül. jegyző, jegyzővé, —• Pozsgay Béla pe- __ Eljegyzések. Ákos Arnold gépész- — Vizbefult leány. Sárospatakon —

Kedvező téli időjárás dacára a munka 1 *8 a. sa óra ja uj íc yi ir. j r s u sag- m r̂nbk, kassai kir. kazánvizsgáló-biz- rnint Írja tudósítónk — e hó l-én a
nálunk a sztropkói járásban szünetel. 102 ^  s V tos, eljegyezte Erényi Ilka kisasszonyt, vasúti őr leánya beleiült a vasúti töl-
A közlekedés, mely kritikán aluli meg- “  Ügyészségi megbízott. SpieUenberg Erényi Samu leányát Tisza-Ujlakon. — tés mellett lévő vizbe. A leányka a 
feneklett, s nem történik semmi. lama . .cai Hjasi szolgabiro az (jdön könyvelő eljegyezte Éried- parton játszadozott midőn eszébe jutott

Szegény vidékiek már azt hittük, eperjesi királyi ügyészség kerületébe ^  Terkát> Fr i edri  c h Vilmos leá- a sekély vizbe belépni. Alig lépett né- 
hogy segítve lesz tajtunk, de úgy lát- ügyészségi megbízottul neveztetett ki. nyát> hányat, a viz elfedte, egy gödörbe zu-
szik csalódtunk. Meg kell elégednünk Véres kardpárbaj folyt le Sátoralja- — fa  ügyvédek értekezlete. Amint hant, ahol azután ellepték a hullámok,
mostoha sorsunkkal továbbra is. ujhelyben e hó l-én vasárnapon a lapunk múltkori számában említettük, Nem lévén senki aki megmentésére

»In extrema necessitate* a tek. szer- »Magyar Király* vívótermében Bíró az ügyvédek mindent elkövetnek, hogy siethetett volna, ovaveszett. 
kesztő úrhoz fordulok, -  kérem a kö- p4, , k fe,elős szerkcsztóje és a fc- » sátoraljaújhelyi törvényszéknél fenn- — Kincs a föld alatt. Hogy a Megy- 
zonség nevében, kegyeskedjek b. lap- álló miseriákat orvosolhassák. A múlt- alja szülőföldjeiben a nagyobb háborúk
jában ezen óriási állapotot szellőztetni, 8/ e,mi vizsgalat alatt levo lUeshazi ,<Qr cm|itettük azt is, hogy egy bízott- alkalmával mennyi kincs lett elásva, 
s a sztropkói járásra különös figyel- Endre mádi jegyző közt. Segédek vol- ságot küldöttek ki, amely összeállította elég bizonyíték arra, hogy p. o. a báró 
met fordítani. tak, Bíró Pál részéről: Dr. Székely Al- ama bajokat, amelyek orvoslásra szó- Waldbott Frigyes tolcsvai szőlőjéből

Reményiem, hogy nyilt szívvel lián- bcrt ,íg Er> Thuránszky Zoltán ügyvé- rulnak. — A bizottság cl is készült je- ásatások közben, több helyen már na-
goztatott jog. igazság és törvény ér- Mésházi Endre részéről • Dr. Fricd lentésével, amelyet Dr. Fried Lajos ké- gyobb mennyiségű régi pénz került ki
telmében a közönyösség fel fog éb- ' szitett s előterjesztette az értekezletnek, a földszinére, amiről a szőlőterület is
redni tétlen álmából, stb. aJos s az ,c <oz cn vissza epett ameiyet múlt hó 3l-én tartottak meg a »Kincsem* nevet nyert. Ehhez hasonló
.....—.......  ~ -... ....Mattyasovszky Kálmán helyett ifj. Mecz- Bock éttermében. — A kérvényben eset — mint b.-zsadányi tudósítónk

IT T D ü  IS  1ter Gyula vm. aljegyző. Mindkét össze- összefoglalták egész a legkisebb mo- Írja — az elmúlt napokban is történt,
* *  ̂ í v t v . .  csapásnál Biró Pál nagyon erős tárna- mentumig mindazt, amin feltétlenül kell amikor Soltész János és Kulcsár József,

------ dáss il k I aotte ellenfelét Fkő alkalom segíteni. A kérvény legelső sorban tár- bodrog-zsadányi napszámosok, amint a
. .... ^  e euemeier. 1..SO a.Kaiom ,ja az uj törvénySZéki palota lcérdé- földforgatással voltak elfoglalva, munka-

Műkedvelők eloadasa. mai egy hosszú lapos vágtat kapott ^ t) ame|y nőikül lehetetlen existálni közben, mintegy 70 cm. földmélyében
Sátoralja-Ujhely, április 3. Illésházi a karján, ugyanekkor Biró bal- ez sz.. u Majd elsorolja, hogy egy erősen befedett kőedényre akadtak, 

Falragaszok hirdetik ujjonnan a sá- vállát egy jelentéktelen szórási seb érte. mily óriási anyag vár itt minden idő- amely tele volt régi, értékes ezüst- 
toraljaujhelyi műkedvelők e hó 8 iki A második összecsapásnál — amely ben feldolgozásra. Az óriási anyag pénzzel. A nagy örömtől áthatott fur-
előadását. Közönségünk már ismeri jól ]logszabb voJt az elsőnél — a méikö- akg van megfelelő erő. Bár elis- fangos napszámosok a pénzzel nyom-
Sátoraljaujhely városának e néhány ro- , . , , f . . méréssel adóznak a bíróság tagjainak bán megosztozva, azt n így titokban
konszenves műkedvelőjét, kik az elmúlt zes am ova  ̂ s cJez e c> munkásságáért, mégis cl kell ösmerni még azon éjjel hazaszállították és cl-
idény alatt nem egyszer mutatták már bázi kardja a szerkesztő homlokán ej- mindenkinek azt, hogy lehetetlenség rejtették. A titok azonban nem tartott 
meg, hogy oly korrekt előadásokat tett karcolással lcsiklott a bal felsőkarra még követelni is, hogy c rettenetes sokáig, mert a hamarosan meggazda-
produkáltak, hogy bármely vidéki és ott mintegy 4 centiméternyi kisebb munkát ily csekély számú.testület vé- godni vágyó parasztok már másnap a
társulat előadása mellett is méltó he- sebet ejtcttj u(yyanckkor Biró oly gezbcssc. Mind ez támogatja az ügy- pénz beváltáshoz fogtak, ami egyelőre 
lyct biztosítottak magoknak. Nem két* „ . ’ . , , ,, M . . védek ama óhaját, hogy szaporítsák a sikerült is nekik, mert néhány naji
kedünk hogy az e hó 8-án megtar- c,os ai)OS y«lg s mi r c en c e cjuc, bjrak létszámát. Ezen két fontos ténye- alatt mintegy 40 darab talléron túl*
tandó előadás is egyike lesz ama elő- bogy az rövid ideig eszméletlen maradt. zőn kivűl meg több apróbb dolgon adtak, amig végre a beváltást Ujhcly-
adásoknak, mely közönségünk min- Erre a harcképtelenscgig vívott párbajt való változtatással foglalkozik c kér- ben is mcgkisérlctték, ami épen vesz-
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tökre volt, mert ottan egyik kereskedő, 
mert az értékes pénzhez potom áror. 
nem tudott jutni, jelentést telt a csen
dőrségnél. Az o.-liszkai csendőrség en
nek nyomán a helyszínén megjelenve, 
házkutatást tartott és Kulcsár padlásán 
300 drb. tallért talált, mit magahoz 
véve átszállittatta az illetékes hatóság
hoz Soltész János lakásánál, mert ez 
későbben lett feljelentve, csak pár nap 
múlva lett foganatosítva a kutatás, s 
annál is találtatott mintegy .‘100 drb. 
tallér. A pénz értéke 2—3000 koronára 
tehető. A csendőrség most azon fára
dozik, hogy a becserélt és az elajándé
kozott tallérokat is megkeritse. — A 
pénznemek Mária-Terézia korabeliek.

— Nyilvános nyugtázás. A sátoralja
újhelyi könyvnyomdászok segélyző 
egyesülete czimére újabban a követ
kező adományok érkeztek : Kurzzveil 
F. és Társa festékgyárosok Budapest
ről 20 korona, Goldziher Géza papir- 
nagykereskedő Budapestről 10 kor.. 
Müller Testvérek tintagyárosok, a Beit- 
fóle Hamburgi festékgyár főképvise
lői Budapestről 10 kor.. Schram és 
Hörner gépgyárosok Bécsből 10 kor. 
Anger J. Fiai gépgyárosok Bécsből 
10 kor., összesen 60 korona segélyt 
juttattak as egyesület nemes ózdija
ira, Mely szives és távolból* jövő ne
mes áldozatkészségükért fogadják ez 
utón az egyesület hálás köszönetét.

Az elnökség.
— Elhunyt paraszt nábob. Jur csó  

János a szomszéd abaujmegyei Böőd 
községnek 30 éven át volt bírája, már
cius 31-én hosszú és kínos szenvedés 
után Böődben meghalt. Érdemes róla 
megemlékezni már azért is, mert a vár
megye leggazdagabb parasztgazdája volt. 
s bár vagyonának értéke 100,000 frtot 
meghaladta, paraszt egyszerűségét hosz* 
szu időn át megtartotta. A vármegye 
törvényhatósági bizottságának hosszú 
időn át tagja volt, sőt egy ízben kép
viselőnek is fellépett garbóé-bogdányi 
kerületben, s ha e szándékáról úri ba
rátai le nem beszélik, fellépésével ki- 
számithatlan zavarokat idézett volna elő. 
Okos, értelmes és igazságos ember volt, 
s büszkesége és bálványa köznépünk
nek.

— Bábakópzö tanfolyam Kassán. Az
országos fehér-kereszt egylet kassai 
fiókja által létesített szülő és lelenc
házzal kapcsolatban bábaképző tanfo- 
folyam létesítése van tervbe véve. A 
szervezési előmunkálatok foganatosítá
sával a belügyminiszter dr. T a u ff e r 
Vilmos egyetem, nyilv. r. tanárt és dr. 
Haj ós  Béla kir. közegészségi felügye
lőt bízta meg, a kik c hó 6-án dél
előtt 10 órakor Kassán a megyeház 
nagytermében értekezletet tartanak, a 
melyen részt vesznek a polgármester, 
az alispán, a tiszti főorvos, a fehér-ke
reszt egyesület kassai fiókjának veze
tősége és a szomszédos törvényhatósá
gok kiküldöttei.

o Párisi Divat. Az idén mikor még 
Páris a szokottnál is inkább központja 
lesz a világnak, a kiállításnál fogva s 
mikor a párisi szabók a szokottnál is 
szebb, eredetibb dolgokat teremtének, 
igen érdekes a hölgyközönségnek, azt 
tudnia, milyen lapban látja mind együtt 
a/on bámulatos szépségű mintaruhák 
ábráit, melyek Páris első műtermeiben 
készülnek. Ez a lap a Párisi Divat, mely 
nek az első francia cégek küldik el 
mintaruháik fényképmásolatait. S a ma
gyar hölgyközönség nemcsak az ábrá
kat kapja meg, de olyan szabásmintá
kat, s olyan magyarázatokat kap a lap
ban, hogy azok nyomán otthon, is úgy 
készítheti el a ruháit, mintha Párisban 
varratta volna. Az anyagok jutányos 
beszerzésében a szerkesztőség tanács
csal is, közbenjárással is mindenkor 
segítségére van olvasóinak. A lap többi 
terét a kézi munka, a háztartás, lakás- 
berendezés, társadalmi szokások, her
metika, egészség, fővárosi élet, konyha 
stb. köréből vett cikkek töltik be, le
hetővé téve a vidéki olvasóiknak is azt, 
hogy mind e dolgokban a fővárosi fej
lettség színvonalán álljanak, még pedig

*) Örömmel látjuk, hogy ha itthon nem is, 
de legalább a fővárosban és a külföldön felis
merik nemes czél.jainkat és támogatnak annak 
elérésében. Szedő.

hasonlíthatatlanul kevesebb költekezés- j 
sel, mint azt különben tehetnék. —- A 
lap szabásminta és színes kép mellék
letei is c célt szolgálják; ezeken kívül 
egész ívnyi regény is van mellékelve j 
minden számhoz. A »Párisi Divat* elő-! 
fizetési ára egy év. o 16 korona, fél! 
évre 8 korona, negyedévre 4 korona. 
A »Pesti hirlapt-pal együtt egész évre 
36 korona, fél évre 18 korona, negyed
évre 9 korona. Mutatványszámot kész
séggel küld a kiadóhivatal.

— A város jóforgalmu helyén több 
lakás kiadó esetleg a ház is eladó. Cim 
a kiadóhivatalban.

Ipar és kereskedelem.
A  „beteg" pénztár.

— Levél a szerkesztőhöz. —
Sátoralja-Ujhely, ápr. 3.

Megígértük t. szerkesztő urnák, hogy 
a sátoraljaújhelyi általános ipartestület 
mostani elnökének Bánóczy Kálmánnak 
és Gáthy Géza titkárnak évi jelentései
ről is megemlékezünk. ígéretünkhöz 
híven ide iktatjuk az 1894. évi jelentés 
következő passzusát, amelyet ízetlen
ségnek minősítünk.

»Tudva van a testület iránt érdek
lődő minden tag előtt, minő izgatott 
állapotok uralták a testület vezetőségét 
— az elöljáróságot és elnökséget — 
működésének kezdetén, a múlt évi köz
gyűlés után. Személyes  érdekek, 
egyes eknek  a hatalomhoz való 
ragaszkodása,  csaknem megbénítot
ták az ügymenetet, s erélyes kézre, 
szívós, kitartó akaratra volt szükség, 
hogy a közérdek felé emelkedett  
magán érdekek lenyűgöztesse- 
nek és a testület ügykezelése rendes 
mederbe tereitessék.

Tudva van a t. közgyűlés és testü
letünk minden tagja előtt, hogy minő 
állapotban vette át e testület el löké, 
ennek vesetését. A tagok közt elégü- 
letlenség, egyenetlenkedés, bent a hi
vat alban a l egnagyobb rendet
lenség t anyája  volt.  Nem a sze
rénytelenség, de az önérzet  és be
csü l e t es  munkásság tudatának 
a hangj a  az, a mi rá késztet, hogy 
arra mutassunk, minő óriási és lelket 
ölő munkát kellett teljesítenünk, inig 
a rendet teljesen elértük és elmondhat
juk azt, hogy e testületet, az ország 
i par t es t ü l e t e i  közt, az elsők 
közzé emel tük!

Az akaraterő és kitartás nem hiány
zott, s bár zaklatott munkálkodás és 
sok izgalmas nap után — elértük a 
kezünkben tartott védpaizszsal, a tör
vénynyel, — hogy az annyira kívána
tos rend és békés egyetértés helyre
állott ; s ha vannak is még talán elé- 
gületlen, a zavarosban halászni szerető 
elemek, akiknek az igazságosság és a 
törvényesség inyökre nincs — ez oly 
csekély és számot nem tevő az iparosok 
zömében, kikre rcflectálni sem érdemes.«

Azóta közel hat esztendő telt el és 
a szájas ízetlenség szülte öndicséret er
kölcsi süllyedéssé változott, amint azt 
polgártársaink a kereskedelmi minisz
ternek f. évi 11475. sz. a. kelt rende
letéből láthatjuk.

»Sátoralja-Ujhely város tanácsa mint 
illetékes 1. fokú iparhatóság az ottani 
ált. ipartestületi betegsegélyző pénztá
rának pénz és ügy kezelését megvizs
gálván, a vizsgálat eredményéhez ké
pest megállapittatott, hogy a pénztár 
könyvvezetése hivatali elődömnek 1892 
évi január hó 29-én 775841/891 szám 
alatt kelt körrendeletében foglalt ren
delkezésének nőm felel meg, s ehhez 
képest a pénztár pénzkészlete, és va
gyon álladéka, valamint tagállománya 
kellő fejjegyezések hiányában megálla
pítható nem volt.

»A vizsgálat folyamán megállapított 
szabálytalanságok a vizsgálatról felvett 
és idecsatolt jegyzőkönyvekben és a 
vizsgálattal megbízott közegek mellé
kelt jelentésében vannak részletesen fel
tüntetve s a szabálytalanságok oly sú
lyos tci aészetück, hogy ezekből kö

vetkeztetve a pénztár további működé
sét biztosítottnak nem tálálom.

»A jelentésből kivehetőleg a pénz
tár vezetői inkább önző célokat, mint a 
közérdeket szolgálják s a pénztár jöve
delmének legnagyobb része fizetésekre és 
tiszteletdijakra adatik ki, mig a bizto
sított pénztári tagok segélyezésére csak 
elenyésző kis összeg fordittatik. Mind
ezek arra mutatnak, hogy az ipartes
tületi betegsegélyző pénztár törvény
szerű feladatainak megfelelni nem ké
pes, s hogy az a betegsegélyzéshez fű
ződő humanitárius érdekek lényeges sé
relme nélkül továbbra fenn nem tart
ható.

»Ennélfogva nevezett iparte tü.wti be
tegsegélyző pénztárt az 1891 évi XIV. 
t. c. 68 S-ának c. pontja alapján fel
oszlatom, s azt a sátoralja-ujhelyi ke
rületi betegsegélyző pénztárral egyesí
tem.

»Az ipartestületi betegsegélyző pénz
tár feloszlatásával, illetve egyesítésével 
járó munkálatok végrehajtásával — an
nak megjegyzése mellett hogy tőle c 
részben gyors és pontos eljárást kö
vetelek az illetékes elsőfokú iparható
ságot bizom meg s egyben utasítom, 
hogy azonnal egy felszámoló bizottsá
got alakítson, amely bizottság az első
fokú iparhatóság a feloszlatott ipartes
tületi és a sátoraljaújhelyi kerületi pénz
tár egy-egy tagjából állítandó össze.

»A bizottság feladata leend az ipar- 
testületi betegsegélyző pénztár jelen
legi vagyonát és terheit pontosan meg
állapítani, a pénztár függő ügyeit ren
dezni s lebonyolítani s számadást meg
szerkeszteni és az ipartestületi beteg
segélyző pénztárnak a felszámolás után 
netán fennmaradó vagyonát a kerületi 
betegsegélyző pénztárnak átadni.

»Felhívom alispán urat, hogy a fel
számoló bizottság működéséről szóló 
jelentést a pénztárnak 1899. évi, vala
mint a feloszlatás idejéig szerkesztendő 
számadását az átadási jegyzőkönyvvel 
együtt hozzám mielőbb terjeszsze fel.«

Nos és ezek után a fent említett il
lusztris jelentés végső csattanóját, im 
ráolvassuk a mai állapotokra. így szólt 
az akkor és milyen igazságosan hang
zik má, hogy:

»Forduljanak el az álprofétáktól, kik 
nem lelkűk nemesítésére, hanem saját 
céljaik kizsákmányolására használják fel 
a könnyen hívőket.«

Több polgár.

— A »sátoralja-újhelyi kereskedelmi 
társulat« folyó hó 1-én tartotta évi 
közgyűlését. A titkári jelentésből, mely 
beszámolt a társulat évi működéséről, 
megtudtuk, hogy a választmány minden 
rendelkezésére álló eszközökkel, az il
lető hatóságok segítségével híven buz- 
gólkodott a kereskedelmi érdekeket 
szolgálni. A választmány által előter
jesztett számdásokat, a jövő évi költ
ségvetést helyeslő tudomás vétellel hely
ben hagyta és az elnökség részére a 
felmentvényt megadta. A kereskedelmi 
tanonciskoláról szóló jelentést elisme
réssel vette tudomásul és az iskola ré
szére nyújtott segélyért Sátoralja-Ujhely 
r. tanácsának, a közoktatásügyi kor
mánynak, a kassai kereskedelmi kama
rának, a helybeli pénzintézeteknek há
lás köszönetét szavazott. Különösen meg
köszönte Székely Elek Sátoralja-Uj- 
hcly város polgármesterének, mint I. 
fokú iparhatóságnak a társulat és az 
általa fenntartott iskolája iránt tanúsí
tott jóindulatát és hathatós támogatá
sát. A három évi ciklus lejártával el
nök és választmány köszönettel adja 
vissza a közgyűlés kezébe a nyert man
dátumot. A közgyűlés Lővy Adolf vá
lasztási elnöklete mellett megejtette a 
választást, melynek eredménye : elnökké 
Schőn Sándor, alelnökké Bchyna Mik
lós, választmányi tagokká: Fleiszner 
Frigyes, Gyarmathy Béla, Grünbaum 
Simon, Haas Mór, Hercz Ármin, Klein 
Géza, Landcsmann Miksa, Lővy Adolf, 
Keichard Ármin, Roth Vilmos, Zinner 
Adolf (a régiek) és Bilanovits István 
(uj.) Számvizsgálók: Roth M 'Vallcr 
Aladár (régiek). Alexander ,h. j s  (uj). 
Grünbaum Simon szép szavakban mél
tatja Schőn Sándor elnöknek a közjó 
érdekében tanúsított buzgó működését

a kér, társulat alapítása és vezetése kö
rében kifejtett fáradozását, indítvá
nyozza, hogy a közgyűlés ebbeli ér
demeit jegyzőkönyvi elismeréssel és kö
szönettel honorálja, egyben fejezze ki 
szerencse kivánatát az alkalomból, hogy 
az elnök ez évben töltötte be keres
kedő működésének 25-ik évét. A köz
gyűlés egyhangú lelkesedéssel hozzá- 
iárult az indítványhoz, ily értelemben 
határozott. Schőn Sándor ujonan meg
választott elnök hálás köszönetét fe
jezte ki e meglepő kitüntetésért, nem
különben a megnyilatkozott bizalomért 
és ígéri, hogy ezután is fokozott mérv
ben mindent el fog követni a táisulat 
ügyeinek előbbre viteléért, melynek ér
dekeit szivén viseli. A közgyűlés fel
oszlása után Schőn Sándor, Behyna 
Miklós, Lővy Adolf és Schneider Ja
kab társulati titkár személyesen tiszte
legtek a polgármesternél, hogy a köz
gyűlés köszönetét előtte tolmácsolják.

— Fölebbezós iparügyekben. Egy mi
niszteri rendelet szerint a két forintig 
térjedő iparkihágási ügyekben nem le
het fölebbezéssel élni és a tíz forinton 
aluli ügyekben utolsó ítélkező fórum az 
iparhatóság után a tanács. Most a ke
reskedelmi és belügyminiszterek egyet- 
értőleg elrendelték, hogy iparkihágási 
ügyekben korlátlan a fölebbezés. Ez a 
rendelet ma érkezett le a kassai ipar
hatósághoz.

KÖZGAZDASÁG.
* Közgyűlés. A bodrogközi tisza- 

szabályozó társulat e hó 9-én tartja 
rendes közgyűlését Király-Helmeczen, 
amelyen gróf Mailáth Józzef fog majd 
elnökölni. A közgyűlésről annak idején 
majd megemlékszünk.

* Vásár-áthelyezés. A kereskedelmi 
miniszter megngedte, hogy Szt ropkó 
községben a f. évi április 17-ére eső 
országos vásár április 10 én, a junius 
26-ára eső julius 10-én, az augusztus 
21-ére ező augusötus 14-én, a szeptem
ber 25-ére eső országos vásár pedig 
szept. 18-án tartassák meg.

A szerkesztőség üzenete:
Memo. A régi színház újjáépítésének ügye e 

héten befejezett dologgá vált. Őszre meg le»i 
az uj színház.

Cz. N.-né Beregszász. Küldjük nagyságod
nak a mai számot.

Nem közölhetők. Egyedül hallgatom tenger
morroolását . . . (Költemény). — Jön-e már a 
a fecske madár . . . Sóhajok hídja.

Kiadó tulajdonos: 
LANDESMANN MIKSA.

Hirdetések.
394-1900. V. sz.

Á rverési h ird e tm é n y .
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX, törvényezik 1<j2 (§) paragrafusa 
értelmében ozonnel közhírré teszi, hogy a 
Sátoralja-Ujhelyi kir, járásbíróság 1899. évi 
V. II. 772 3. számú végzése következtében 
Dr. Roth .lakub ügyvéd által képviselt 
Conrad és társa budapesti cég javára Sohön 
Arnold helybeli lakos ellen 230 kor. 48 
fillér s járulékai orejéig 1900. évi febrúár 
hó 26-án foganatosított kielégítési végre
hajtás utján felül foglalt és 744 koronára 
becsült ingóságok, u. m, bázó utorok, nyil
vános árverésen óladatnak.

Mely árverésnek a s.-a -újhelyi kir járás
bíróság 1899. évi V. II. 772|4. számú végzése 
folytán 230 kor. 48 fillér tökokövotoles ön
nek 1899. évi augusztus hó 31. napjától 
járó 6 százalék kamatai, egyharmaa szá
zalék váltódij és eddig összosen öl kor. 
56 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Sátoralja-Ujhelyben alperes 
lakásán loendő oszközléséro 1900. évi ápri
lis hó 9-ik napjának d. e. 10 órája határidőül 
kitüzotik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX, t.-cz. 
107, és 108. §-n értelmében készpénzfize
tés mollott a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
osotén hocsáron aluli is el fognak adatni, 

Amennyibon az elárverezendő ingóságó- 
ságoknt mások is lo és felillfoglallatták 
s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
őzen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120 
§-a értelmében ezek javára is elrondeltotik, 

Kelt S.-a.-Ujhely, 1909, évi márc. hó 18 
napján.

Tomatovsuky,
kir, bírósági végrehajtó,
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flró fcy  Sánflnr női- férfi divat-áru és confectió terme
Maison de Iaixe.

H&a* BUDAPEST, VII. Csömöri-ut 6.

LANDESM ANN MIKSA é s  TÁRSA
két gyorssajtóval\ különféle segédgépekkel és a ledivatosabb betüfajokkaly 

a kor igényeinek megfelelően berendezett

K Ö N Y V N Y O  M D ÁJ A
W E K E R L E -T É R  SÁTORALJA~UJHELY D R. SC H Ö N  H Á Z

ajánlkozik mindennemű k ö n y v n y o m d á i  m u n k á n a k ,  u. m .: hírlapok, folyóiratok, könyvek, rop
hatok, diszmiivek, szinlapok, takarékpénztári évi zárszámadások, tanodái jelentések, árjegyzékek, számlák bárca- 
könyvek perforirozva (lyukkasztva) levélpapírok és levélboritékok, eljegyzési, lakodalmi és táncvigalmi meg

hívók, táncrendek, gyászjelentések, körlevelek, táblázatok falragaszok stb. stb.

í z l é s e s , h i b á t l a n ,gyors, pontos és jutányos árban
kívánatra  iöbb színben való elkészítésére.

Nagy raktár mindenféle községi, körjegyzői, ügyvédi, kereskedői, egyházi és iskolai

NYOMTATVÁNYOKBÓL
m olyok itt o lcsóbban  kaphatók , mint Imnliol.

Slöfizetésre és fürdetésed közlésére a legalRatmasaBB és legolcsóBB lap a

„Felsőmagyarországi H írlap''
PO LITIKA I ÚJSÁG

5 varmegye független polgárainak legelterjedtebblapja. Megjelen hetenkint kétszer.
Előfizetési ára: Egy évre 5 Irt Félévre 2 frt 50 kr. Negyedévre 1 fn 25 kr. Hirdetések jutányos árban közöltéinek

Nyom tatott Landesm ann M iksa ós T a rsa  gyorssajtóján Sadoralja-Ujhely

ynsó (Joiipon) Divatkelme, €rnyő, (nap- és esőernyő) fátyol, fehérnemű, férfi-kelengye, függöny, fűző, (mieder) gyermek-kelengye, 'j
illatszer, ingek, (blouse) Kesztyű, Jíosó, (creton, batist de laine) Jéyak-diszek, (labot) fíöi-kelengye, Selyem- és szőnyeg-áruk 1

versen ym en tes beszerzési telepe. 5— 15 ||
Szigorú üzleti elvek. ~ i

Nagyságos asszonyom ! 1
Megkülömböztetett tisztelettel van szerencsém nagyrabecsiilt tudomására hozni, hogy tavaszi eredeti újdonságaim 

megérkeztek. Rendkívül nagy súlyt helyezek arra, hogy az előkelő hölgyközönség szükségletét úgymint ezideig, a jövőben J| 
is szigorúan olcsó szabott árak mellett a legújabb (héute noveauté) és legjobb kivitelben beszerezhesse nálam. 1

D aczára az idei nagy áremelkedésnek azon kellemes helyzetben vagyok, hogy az idei korán és nagymeny- jg
nyiségben eszközölt bevásárlásaim  folytán az összes áru készletemet minden árem elés nélkül bocsájthatom forga- f  
lomba. 20 koronán fe lü li  rendelményeket bérmentve szá llíto k ; idegen szövetekből is készítek toilette-okat. |

'  időn még az alantirottakról szives tudomást venni szíveskedjék, kérem megtisztelő rendelményeit, melyeknek 8
lelkiisn és pontos teljesítéséről ezégem jóhirneve kezeskedik. g

Kitűnő tisztelettel' c Révész Sándor. |
Teljes felelősséget vállalok a nálam vásárolt árukért, meg nem felelőt visszaveszek és kívánatra az 8 

érte fizetett összeget is visszatérítem. |]
Általános ntegjegyzé- Levélbeli megrendeléseket lelkiismeretesen teljesítek.

Választék küldeményeket az összeg előzetes beküldése mellett a kívánt csikkből eszközlöm; meg nem Jj 
- , j , felelő áruért az összeget postafordulattal visszaküldöm. ^

seka  vidéki rendelőié- Rendelményeket a beérkezés napján pontosan intézek el. |
Mérték után készülő rendelményeket a lehető legrövidebb idő alatt szállítok, a pontosság érdekében eJ

nyekre vonatkozólag. minta darabot kérek. %
Mintákat kívánatra bérmentve küldök, de szükségesnek találom a ezikket megnevezni, t. i. mily hasz- M 

nálatra szükségeltetik. g
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