
Ötödik, év. 19 szám Sátoraljaújhely, 1902. Szerda márczius 5.

P O L IT IK A I Ú JSÁ G .

Megjelen minden szerdán és szombaton este
K é z i r a t o k a t  v i 8 3 z a  n e m  a d u n k .

S z e rk e s z tő s é g : W e k e r le -tó r  5 0 2 .

F e le lő s  s ze rk es z tő  : 

D r. B úza B arna

Előfizetési  á r  : e g é s z  é v r e  10 korona, fé lé v re  5 korona, 
n e g y e d é v r e  2 k o r o n a  50 f il lér, — E g y es szám  á ra  10 fiiér

Kiadóhivatal Landesmann Miksa és Társánál, W ekerle-tér 502
H i r d e t é s e k e t  a l e g j u t á n y o s a b b  S r b a n  k ö z l ü n k .

1 . járult: egy önző hatalmi klikk! ereje szétforgácsolódik, de az akkor állandóan, megszakítás nél-
* uralomra jutása a város kormány- egyesült erő legyőz minden aka- kül dolgozhat az iparos. —  Most

Korszakalkotó lesz Ujhely gaz- zataban. Ez a klikk mintha átér* dályt. csak akkor dolgozik, ha megren-
dasági életében az az intézmény, tette s átérezte volna a Tisza Szétszóródva, mint az oldott delést kap, mert nincs tőkéje, a 
aminek a létesítéséhez most tó- í Kálmán vezér eszméjét, hogy az; kéve, mindig játékszere lesz az mit megrendelés nélkül készített 
gott az ipartestület buzgó és te 1 önálló, független, erős iparososz- iparososztály a hatalmasok sze- árukba belefektessen. De ha az 
vékeny elöljárósága tály mindig legnagyobb akadálya I szélyének, — összetartva, együtt- elkészített áru értékének egy ré-

Nincs hatalmasabb, fontosabb a hatalmi túlkapásoknak, a zsar- érezve mindig döntő suly'yal íog szét azonnal megkapja előlegké- 
tényezője egy város felvirágzásá-! noksági törekvéseknek, s legjobb; felléphetni a közéletben s nem vele pen az árucsarnoktól, akkor dói
nak. mint az erős, szolid ipar, j biztosítéka a szabadságnak, és! fognak rendelkezni, hanem ő fog gozhatik ál.andóan, mert az anyag 
mint a szellemileg és vagyonilag i ezért aki igazságtalan és zsar parancsolni ára azonnal megtérül, a munka-
független iparososztály. Csak. egy j noki uralmat akar alapítani s fenn- Az újhelyi csizmadiák jöttek rá díjra pedig már várhat addig, 
ilyen iparososztály biztosítja a vá- j tartani, annak első sorban ezt az legelőbb erre az igazságra, s al- mig eladják a portékát, 
rosnak szilárd alapokon való egész j osztályt kell megtörnie, engedel- kották egy erős szövetséget, a Ezek az előnyök óriási fontos- 
séges tejlődését. E nélkül mindenj mes szolgává sülyesztenie. Mintha melyet respektál mindenki, létre ságuvá, az iparososztály, s vele a 
fejlődés csak olyan, mint a ho- átértette volna ezt az elvet, úgy hoztak egy áru raktárt, amely város fejlődésének hatalmas tá
rnokon emelt épület, amit a lég-j igyekezett minden módon ron- nagy segítségükre van mestersé- nyezőjévé fogják tenni az árucsar- 
első vihar romba dönt. tani az iparososztály helyzetér, j gük üzésében. nokot. Jólétnek, boldogulásnak a

Ujhely város vezetői — saj- úgy igyekezett az iparosok vál- így kell tenni a többi iparo- forrása lesz ez az intézmény az 
nos — nagy buzgalommal gon- laira hárítani minden terhet, hogy soknak is, és anyagi bajaiknak egész városra, ha a hatóságok s 
doskodtak arról, hogy a városnak j megtörje ezt az osztályt, amely nagy részén segítve lesz. a közönség olyan lelkesen fogják
ezt a szilárd alapját laza homok- egyedül állott útjában jogtipró j Azt, hogy külön vámterület, támogatni, amint megérdemli. S 
szemekké morzsolják szét. uralmának. | vámsorompó védje, oltalmazza, I10£y támogatni fogják, abban

Tudjuk jól, hogy a kiegyezési S fájdalom, csaknem egészen segítse a magyar ipart, saját hi- nem kételkedhetünk.
óta egész Magyarországon min- sikerült is ez neki. Adókivetés- bánk, saját romlottságunk miatt _ __ ___  J Z ’ __
den tényező az^iparososztály tönk- sel, pótadókulcs-leszállitással olyan j fájdalom, még sokáig nem remél- Miért
retételén működött. Az általános ügyes szemfényvesztő játékot tu- hstjük. Hát meg kell tennünk min- S j  •
gazdasági viszonyok a gyáripar dott* űzni, hogy most már a rét- dent, amit a mostani szerencsét- Polgártársunknak (thvnak) e lapok
fejlődése, -  hozzá a mi szeren tenetesen megszaporodott városi | Ion szolgaállapotunkban megtelte-
csétlen közösügyes állapotunk, a Meritek aranytaiamu túlnyomó rejtünk, ami a közös vámterület egyel érteki s velem egyUtt miJn(len 
mely az osztrák ipar uralmának szét az iparosok viselik, ami elvi- alapján elérhető magyar iparért. | megnyomorított lakája egyetért e 
szolgáltatta ki az egész országot : selhetetlenné teszi amúgy is ne- Első sorban a közönség köte- pusztuló félben levő hazának, mind- 
mind első sorban a&z iparosoknak héz sorsukat. lessége, hogy csak magyar ipari amellett hiányos az értekezés a fel
lett veszedelmére. A kormányaink . Hála istennek, a teljes romlás cikkeket vegyen Legelső, legfőbb ^ ,dt^Z tutjá  ™až érem nek^i.° a
pedig nem is bánták valami na- előtt, úgy látszik, mégis feléb kötelessége ez minden magyar- hataloni tultengését a mi rovásunkra, 
gyón. Hisz a Tisza-rendszernek redtek az iparosok. Öntudatára j nak. de ha a cim a fenti módon téte-
ép az volt a törekvése hogy ki- jutottak helyzetüknek s próbálnak' Erre jó először is az árucsar- tik föl, akkor meg kell világítanunk 
irtson mindent, ami önálló és segíteni rajta. nők. Legyen egy hely, ahová bi- ^
független, hogy a társadalom min- S megtalálták a segítés lég- jzalommal mehessen a közönség, esik js
den osztályát a hatalom rabszol- jobb, legbiztosabb módját: az ahol megtaláljon mindent, s biz- a tiszta kalkulus, a tiszta
bájává tegye Csak igy lehetett egyesülést. — Megtalálták azt az tos 1 ‘gyen benne, hogy szolid ha- mérleg a legjobb. — ne ámítsuk 
fenntartani Magyarországon a kö- örök igazságot, amelyet mi ma- zai gyártmányt talál. Ha ez meg magunkat 
zösügyet, az osztrák uralmat. gyarok -  sajnos -  ezer év , lesz, akkor nem kém., de köve-

S azokhoz a tényezőkhöz, a minden szenvedésének, vér- és | telni van joguk az iparosoknak, 
melyek egész Magyarországon könnytengerének árán se tud- hogy ami megkapható, azt senki 0(pv törekszik, hogy mindaddig, mig 
mem-ontották a Kisipart, Ujhely- tünk eléggé megtanulni : hogy az se vegye idegentől. teljesen koldussá nem tette e sze-
ben az utóbbi években még egy egyes emberek magárahagyott Még íontosabb előny az, hogy gény országot, -  folyton szívja

r n  Á Y f z  A  Itt kelt lel az a nap. e fészekbe pattant Mojo lenne már eszmékért is élni. ü déket lm emelhetnénk itten,
I jL X  W  Az ur lelkiből a gyűjtő égi tűz, Az ige is eltet nem csak u kenyér, Vetélytársat nyerno a Sátorhegye

W  Melvnek dísze mostaii, századokon túl már. Nem ily magyar honért, nem dy szabad- Az izzó szerelmi szív, s a fényes elme.
Mert magyarok vagyunk minket is gviiríiz. [ságéít, MiUé lenne rá, hogy jutalmát vogve..

•t mm i . m« «» • Omlott tereinken annyi honfi vér.11 Rákóczi fercncz szuletéshelyén. , . .......
. « i- ; Hi/.o/íu/urünL Am mi ellőttünk, o lelkes kis csoport hogy

Borsi 1881. márt*. 27-én. V-iiuiik'^z'iUte e nagy szívás bajnokot Nőm ily szabadságért ! de én nem beszélek. Megjelöljük, miként templom itt o hely
A 1Z| _  . .  . . . . . . . . .  V nlíTnaivobb foíem vSfíi los* e^trfVtö A jelenről, lelkem a múlton borong, Királyoroszlánnak nyújtó itten tápot.
Az emléktábla leleplezése alkalmából. \ ^  ® isten több oly századot ? Banyán generális őrtüzeit látom. A méz forrásánál édesb anyatej.
A Felsőmagyarorázági Hírlap eredeti tárcája. ‘ ‘ ‘ ’ ‘ Fülembe vészjelző őrhangja kong.

Trf., • Pavzsos. Andor . ,, ... . Itt dobbant először nemos szive, itten
lita  Payzsotj Andor. S f  t í a d S S  Mily nagy idők voltak, milyen úriások. Kmelle mellét a szabad üde lég.

I usztito szollom te, zordon múlandóság v A . vnrá/s? /ászlút rairad a nén Keblükben mily harag s baj villáma dűli. Itt derengte körül nyájas mosolyával
Állj meg egy percre, ne rombolj tovább. Nézzétek n . m l  vele Zugé tengerből kiemelkedő szirtok ! A tengő bölcsőt a napsugáros ég.

S ha nyugtot nem enged szilaj tennésze- b kétes küzdelemre együtt megy vek. yésa ia gyáv4n in0g|npult.

Törjél addig össze egy pár koronát. g0k könv, sok vér omlott, s elesett a szent Megjelöljük itt o helyet a hazának
[ügy. S bukniuk kellett, a szabadság nemtőjét. Gránitra véstük a legdicsőbb nevet, 

Csavard ki a zsarnok kezéből a pálcát. Kedvére dolgozott ármány és bakó, Szivén verte át az árulás nyila, Olg mert ez a nemzet roppant feledékeny,
Tépjed darabokra trónja rongyait. S Rákóczi, .ikinek koronát kínáltak,  ̂ Szerencsétlen ország! szerencsétlen anya ! Kifelejt ez mindent, halát, vett sebet.

|>e ne érintsd mostan e kegyelete« boly A kis Rodostóban lett szerény lukó. Mindig születik egy áruló fia!
Szomorún pusztuló büszke romjait. .  lís mert foloóókony, luluyszor összotilrt u .ír

.................................... ...... Ott ólt. ott szonvcdetl s meghűlt honflbií- syózudokiit vesztünk ómdo óira kozdiltk ■ llífsi kardja, ez a  fónyos drága kínos.
le pedig,oly rilktln jelontkezószent lóiig, |bnn. l"í „ u  iiomzot t..0rt lolkíjmt<1 ni liir Mindent felejteni, semmit nem tanulni.

-  A nnznflsilgnuk dicső gyermeke Monuyi bnbiltunk 'un  mór ilyen nekünk. Ki ,,,,,,, üz,(ri„n „„t^,, ,.s, rfnimnb. mnclyból Örvónvzetes g.vüril, biztos rnbbilines.
Nemes bdkesetles. szilbl meg kelde t kot |)(. „ „„lgv„r nemzet olyan bókős nemzet. f.s„(WlnM„, kdszf, koszorút 1. bír.

Veled logyon mostan a szivünk tele. Panaszkodunk aztán to\ ább szonvedtink. .................................
Rákóczi szelleme, légy ügyünk őre !

S'/dk 1 iiufi ivioir uvomiinifni fétivosb rairvo- . . . l^s te magyar nemzet, jövőd int feléd,
^ • iráslurz De nem! az a szellem itt él mi közöttünk, lttjy\ állunk most is büszke nemes arccal, |.’i felodd soha semmi körülmény közt

Mint a müvet o kor Imbcsilláma mujl. Ili él mindörökké > megjön még a kor, Ünnepel a nemzet, s méltó rá a bel.v. A Rákóczv Ferencz és Kossuth nevét!
II * , .. . , , . ; i i*v| .,: i ir n/ s isten keirve meb » . le 1'' vilii u szivünk, luíhi s ko^veleinek.»lovjvnn mmüu ii.ittiimc, in.Ivei a nagv Lslnn l tm log a/ oia s imui \ —
_Ntvuzetoiuiek minden e/ire.l.-vbe uvuil. Nem fog nnadlalm a szegven lubur.______ Kr/ebim ej. jn m t a >z\iuyr .!>,---------------------------------------------------------- --

UujjuiilK -I- oldal.
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vérünket, elvigye utolsó darab ru
hánkat. kenyerünket. De nézzük 
meg az igazság tükrében önmagun
kat is, vájjon megtettünk e minden 
telünk telhetőt arra. hogy a szeren 
csótlen politikai alakulás által te
remtett nyomorúságot enyhébbé el
viselhetőbbé tegyük !?

A kérdés eminens részéről, nem 
akarok e helyütt vitatkozni, hiszen 
arra fényes tehetségű történetíróink 
bármelyike is csak hosszabb terje
delmű tanulmánynyal lenne képes 
megfelelni, esak néhány szóval arra 
óhajtok rámutatni.miként önmagunk
ban is igen sok és nagyok rejlik a 
társadalmi élet terén arra nézve, hogy 
miért vagyunk mi szegények !

Hégi igazság, hogy az ember ön
magának legkegveimosebb bírája. — 
igaz. hogy más szemében a szálkát 
is. magunkéban a gerendát sem akar
juk meglátni.

Hogy esak városunk társadalmi 
életét boncoljam egy kissé, meg
szomorodott szívvel kell elismernem, 
hogy e 18 ezernyi tömeg úgy szét 
van forgácsolva vallási, politikai, 
vagyoni állás szerinti kasztokra, 
hogy egyik a másiknak ha nem is 
halálos ellensége, de ettől nem mesz- 
sze áll, ahányan vagyunk, annyi 
féle oktalan bűnben leledziink s 
képesek vagyunk inkább akármire, 
csak embertársunk iránti szeretet re 
és egyetértésre nem! — Pedig de 
könnyű a megoldott rozsé egyes | 
vesszeit eltördelni, inig ez kötegben 
lehetlenség volna.

Szeretetlenségünk, pöffeszkedósűnk, 
zárkózottságunk, a kisebbeknek le
nézése, a nagyobbak előtti vak haj
longó« mind oka szegénységünknek.! 
Mert söpörjük ki először a saját szo
bánkat, s csak azután a ház ajtaját. ; 
szívleljük meg lokális tévedéseinket, ' 
először, s csak azután az országosa- , 
kát !

De van egy nagy bűnünk kü
lönösen nekünk újhelyieknek, mely 
igen nagy mérvben hozzá járul ali- 
hoz, hogy szegények vagyunk. — 
Hány iparos van Ujhelyben, a ki 
haza szállíthatja a megrendelt műn 
kát arra a határnapra, melyre föl
vállalásakor a megrendelőnek meg
ígérte? Hány csillagot vizsgáló úri 
ember van Ujhelyben. aki kifizetné 
a tisztességes munkást is veszeke
dés és hosszas utánjárás nélkül?

Kávéházak, vendéglők, mulatóim-• 
lyiségek száma kétannyi mint kel
lene, s ha azokban kevesebb is a 
vendég, mint a tulajdonosok óhajta-1 
nák. mégis több, mint amennyi er
kölcsi és vagyoni sze vponthól kívá
natos lenne. Az urizálás, a nagvzás 
közös hibája urnák, szegénynek, la- 
teinernek. kereskedőnek, iparosnak 
egyaránt. Pedig a vagyoni helyzete 
legnagyobb részének mást paran
csolna! Nem látni-e csizmadia le
gényt Ferenez József kabát- és lakk 
cipővel hétfői napon őgyelegni ? 
Nem látunk-e teljesen vagyontalan 
mamák nyakán kétségbeejtő hosszú
ságú sárga láncokat lógni, inig a 
gyerekek mezítláb csatangolnak, a 
férj meggörnyed az élet terhe alatt! 
Nem látunk-e selyem ruhás, flóren- 
czi kalapos, glacé keztyüs kisasszo
nyokat naponkint a járdát róni. inig 
az apa és anya sanyarú pofával né 
zik az eget. s nem tudják lesz-e 
valami vacsorára? A s/.ivaros dá
mák mai nap oly divatos ruhában 
parádéznak, milyet 25 év előtt gróf 
kisasszonyok is alig viseltek. Az 
imént lefolyt farsangon egymást 
érte a bál és minden néven neve
zendő mluatság Ujhelyben. Hja! de 
haladunk, mivelődiink, finomodunk, 
igen. de egyúttal koldusodunk is!

Valamivel több munkakedv, ke
vesebb kávéház, korcsma vendéglő, 
bál. színház, pántlika selyem, var
rónői számla, hosszú lánc. valami
vel több emberszeretet. kevesebb 
gőg. pletyka és nagyzolás. és nem 
kell fizet ellen >zámlák elől bujkálni, 
habár hölgyeink nem lennének is 
felsorolva a ba!i tudósításokban név- 
szerint.

Nem akartam senkinek keserűsé
get okozni, de ha van valakinek

F E L S O M A G Y A R O R S

J bátorsága azt mondani, hogy nincs j 
■ igazam, hogy elsorolt bűneink nem j 
tetemes előmozdítói szegénységünk
nek : cáfoljon meg állok elébe!

Elekes!. |
; -..-  I

A nimródok sérelme.
Sajátságos. hogy városunkban a 

. komipezió lidérce reánebezedik a 
társadalom minden intézményére, 
mozgalmára, - egyesületi életünkre, 
a közszabadságra és minden egyéb 
féltett erkölcsi kincseinkre.

Jvs amit ma már nem csodálunk, 
hiszen a fog , törvény és igazság" 
hangzatos szállóigéje jegyében meg
indult kormányzatról jól tudjuk, 
hogy az -  sajnos - nem jelentett 
rendszerváltozást, hanem csupán uj 
szerepbeosztásában kiilömbözik a 
semmivel som átkosabb megelőzőnél, 
a mi immáron kézzelfogható, az az. 
hogy ma a visszaélések tekintetében 
talán még nagyobb rekordot kez
dünk elérni, ma még a múltbelinél 
is erősen vakmerőbben űzik a jog
sértést, ma e téren már oly erősen 
nyilvánul a közbátorság, hogy az 
igazságnak szégyenkezve, bujdosó 
istenasszonyára „palam et puhlice** 
hajtóvadászatot rendeznek azok. a 
kik előtt nincs má'* a jognak, tör
vénynek és igazságnak szentsége, 
akik már nem is bírnak más iránt 
érzékkel, csupán csak ünös egyéni 
hatalmi és klikköri érdekeik iránt.

Nap-nap mellett hangzik fel a pa
nasz, hogy felháborító törvény tiprás 
közben mind tovább nyomulnak 
előre gyászvitézei, és s/inle tehetet
lenül állunk szemben velők, mert 
jajkiáltásaink visszhangtalanul vesz
nek el a pusztában. -  tiltakozó j 
szavunk nem hat el a fogantatá-; 
sira hivatottakhoz.

Mintha csali siketté vált volna 
már a világ a tombolva diadalmas
kodó jogsérelmek pokoli zajában.

A klikk-uralom egyik sárkány j 
karma városunk vadász sport ked-1 
velőinek érdekeire is reátaposott.

Egyik évekkel ezelőtt alakult va- j 
dásztársulatban magához ragadván 
az irányitó befolyást, nemcsak hogy 
a miniszterileg jóváhagyott társulati 
alapszabályok eklatáns* megsértésé
vel három év óta közgyűlést nem 
akart összehívni, melyen a sérelme
ket szenvedett társíilati tagok fel
emelhették volna tiltakozó szavukat; 
a rajtuk elkövetett jogsérelmek ellen, 
hanem, ugyancsak az anyatársulat | 
céljának ilíuzoriussá tétele, és a ta
gok tekintélyes részének megrövi
dítése mellett alakított azóta a tár- j 

| sulati titkár egv fióktársulatot, a j 
j  melynek számára* kisajátítván a sa- 
j toraljauj helyt vadászterületet, az azon 
| való vadászást sok igen tisztességes 
olyan anyatársulati tagra nézve tette ! 
lehetetlenné, akik éppen csak az 
alakuláskor főterületet képezett új
helyi terület ked' 'ért léptek be a 

j társulatba, melynek vidéki területei! 
drágítják ugyan a sportot, de a ta
gok által kihasználhatók soha sem!

| voltak.
A leleményes módon egy ember- .

| nek kezére került újhelyi vadászié-1 
rületre alakult társulat jóváhagyott 
alapszabályok nélkül működik és ab
ban annyira ridegen nyilvánul a 
klikkszellem, hogy a vezető úrnak 

! nem tetsző legtiszteletreméltóbb em- 
; bereknek is lehetetlenné van’t ?ve az 
i abba való belépés.

Tudomásunk van olyan esetről, 
hogy köztiszteletben álíú, társadalmi 
állasuknál fogva is arra feltétlenül! 
érdemes egyének az Összes tagok pár
toló ajánlata dacára egv év óta ered
ménytelenül kérelmezik a sátora ja- 
ujhelyi v.-társulatba való felvételü
ket. mert hát a vezetőség a felvé- 

, telt állítólag eszközlő közgyűlést 
vonakodik összehívni.

Az ilyen és sok egyéb hasonló 
basáskodó eljárások azonban odaér- 

j lelték a dolgot, hogy most már. lö- 
rU-szakad. végére akartak járni a 
sérelmet szenvedő nimródok ennek 
az ügynek.

Sátoraljaújhely vidéki, tehát az 
anya-társulat tagjai már azért is,
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mert dacára, hogy a \ zetőseg ha
li vagsága folytán, de illetőleg ed 
zatosan elvesztett újhelyi területétől 
elesett, s mégis még mindig a régi 
magasabb tagsági dijakat követelik 
rajtuk, a tagsági díjfizetés eszköz
lése iránt kiboesájlott ivekre jogo
sult reiiitenciával azt írták, hogy 
»közgyűlésig nem fizetünk!*

Most tellát a kényszerűség reálár ja 
az elnökséget arra. hogy alapsza- 
bályszerií kötelessége szerint a köz
gyűlést összehívja.

Az pedig a leszámolásnak egy ér
dekes. de bizonyos urakra aligha
nem kellemetlen napja lesz.

Addig is. türelmetlenül várva a 
további fejleményeket, felhívjuk az 
illetékes hatóságot arra, hogy a 
State/ József úr égisze alatt beltigy- 
miniszterileg jóváhagyott alapszabá
lyok nélkül működő fióktársulattal 
a sátoraljaújhelyi területen nemcsak 
a vadak, hanem a látszat szerint már 
élők s holtak felett is uralkodó tár
sulattal szemben teljesítse törvényes 
kötelességét.

Es ez a felhívásunk ne találjon 
újból siket fiilekre! Mert akkor 
majd valamivel feljebb keressük iga
zunkat.

Több vadász.

Kutya — hecc.
a  múlt héten egy német bonne 

úgy jó kedvében a házi macskát 
kedves „ciíc“ szóval magához hívta, 
s mikor a macska szelíden hoz/.á 
simult, pajzán jó kedvében egy ér
zékenyebb testrészénél fogva fel 
emelte a megrettent állatot. A macska 
védekezett, s karmával megkarmolta 
a kisasszonyt, a kisasszony el visí
totta magát, segítségül jött a labo
ráns snyakon csípte az udvariatlan, 
de a tavasai légtől bizsergő kedélyű 
macskát, a macska újra védekezett, 
s természete sugallatához híven újra 
megkarmolta bántalinazóját.

Nosza lett erre hecc, a macskát 
a dühös legény statáriálisan leütötte, 
a kisasszony sirni kezdett, s óh — a 
praxinak ötlete támadt: »a macska 
veszett volt« !

Erre lett még aztán igazán hecc. 
A rendőrség az ügyhöz méltó buz
galommal levágta az udvariatlan 
macska fejét, s fejetlenségében két
ségbe esve veszettnek mondotta ki 
a macskát, mert négy embert és 
kutyát (vájjon melyikből hányat) 
megmart s a törvény szelleméhez 
hűen elrendelte a kutyák zárlatát, 
de tulbuzgalmábaii elrendelte, hogy 
'j macskák is megkötve tartandók. 
Ez ugyan egy törvényben vagy 
miniszteri rendeletben sincs igv meg
rendelve, ez elképzelhetetlen s vég
rehajt hat lan is. mert bár vállalkozó 
ember akad mindenre, d j még olyan 
pecér, aki háztetőn ugráljon a macs
kák után. eddig nem akadt.

Február 2G-án megjelent hát a 
város főutcáin (mert szereplése csak 
itt; szembetűnő) a pecér. A/:óta jaj 
annak a ki érzékeny idegekkel, em
beri szívvel kimegy a dél lőtti órák
ban az utcára. Minden humánus em
ber lelkét meg kell, h gy rázza, ha 
a kutya pecér zöld s 'korét látja 
feltűnni az utca sorá.t. A kblézerek 
bárány ülése, a tűz löriili halálra 
futtatás, nem gyalázatosabb kínzás, 
mint a mit ezek a hóhérok az ár
tatlan kutyákkal tesznek. Megáll a 
két gebe az utca sarkán, a pecérek 
elindulnak a sárgadrót burokjaikkal. 
bejárják az utcát, s egyszer csak 
borzasztó orditás, lelket fagyasztó, 
hörgő állati hangok sivitának a le
vegőben. s egy negyed óra múlva 
jobbról balról, egy levegőben lógó 
szerencsétlen kutya mellett diadal
masan megérkezik a két pecér. Az 
élettelen test azonban még felébred
het, s igy veszedelmes, behúzzák 
tehát a kerek küllői közé. s a kin 
zás szülte rekedt orditás s rendőri 
felügyelet mellett addig fojtják, inig 
a szerencsétlen pária össze nem ros- 
kad. akkor aztán bezuditják a zöld
ládába. S megy uj áldozat után a 
hatósági kirendeltség. llát kérem, a

ki ilyen látományra nem rójja meg 
a hatóságot, annak nincs szive.

Nem törődve most azzal, vájjon 
indokolt volt-e a hatóság zárlatot 
elrendelő intézkedése, -  hogy váj

jon betartották-e a ministeri rende
llet 124 §-a rendelkezéseit, melyben 
;a ragályos állati betegség gyanúja 
alapos fenforgásának kinyomozása 

' tétetik a hatóság kötelességévé, a 
város emberiesen érző közönsége 
nevében kérdem a rendőrkapitány 
urat. tudva vau-e előtte az a sport
szerűen űzött. — bika viadalnál ke
gyetlenebb kutyafogás, amelyet pe- 
ezérei a város főterén s főutcáin a 
délelőtti órákban közbotránkozást 
okozva véghez visznek? Nem ké
rem. hogy tekintsen meg egyszer 
ilyen inquisitió korbeli kegyetlenség
gel véghezvitt kutyafogási jelenetet, 
mert ez étvágyát, nyugalmát egy
két napra, vagy legalább órára el
venné, csak arra kérem a szerencsét
lenül jobb érzésű emberek nevében, 
hogy ha már muszáj, — a kutyafo
gást a kora reggeli órákra szorítsa, 
és akkor is a pcczórekuek a kellő 
kiinéletességet parancsolja meg, s 
ha szenvedélyüknek ellen nem áll
hat ván, ismét vérlázitó kínzással 
teljesítenék a közjót előmozdító hiva
tásukat, csapja el pket, akad még 
mai napság ember mindenre.

Yrégre egy észrevételem is van 
még. A zárlatot elrendelő plakaton 
ott van a figyelmeztetés is, hogy 
az e rendelet ellen vétők a tör
vény 154 §-a értelmében 2 0 0  koro
náig terjedhető pénzbírsággal bűn
tetteinek.

Vájjon a hat nap alatt leütött, — 
vagy 2 korona állatorvosi-, 1 koro
na peczérdij és 2 korona fiákkor költ
ség ellenében kiadott — legalább 
hatvan — kutyának a hatósági ren
delet és törvényt be nem tartó gaz
dája ellen lett-e Uiliágási eljárás 
megindítva?

Ugy-e nem, tekintetes rendőrka
pitány ut ?! Pedig ez. az evvel járó 
pénzbüntetéssel sokkal könnyebben 
eredményezné a hatóság rendeletéi 
iránti tiszteletet, mint az a rettene
tes kutyafogás, amelynek nyomában 
csak érző emberek átkozódása fakad.

Persze a kihágási eljárás Írásbeli 
munkával is jár, s aztán be találják 
egy hii polgártársnak a kutyáját is 
fogni a buta peezérek, az meg ta
lál haragudni, s mi történne akkor ? !

- B .
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X  A városi választás. Ismételve 
kér ve-kér ve az illetékes hatóságo
kat, intéztessék el már az igazoló 
választmány nyal az újhelyi községi 
választók névjegyzékének ügyét, s 
ne engedjék tovább tartani azt a 
páratlan botrányt, hogy még 1902. 
márciusban is olyan képviselőtestü
let. intézi Ujhelv ügyeit, a melynek 
mandátuma már 1901 júniusban le
járt.. Ne engedjék, hogy végkép meg
rendüljön a polgárságnak a törvénybe 
s az azt kezelő hatóságokba vetett 
bizalma. Higyjék el, hogy nem ve
zethet az jóra, ha ilyen mondjuk 
szelíden — taktikázásokkal egyre 
jobban és jobban keserítik a közön
séget. Kijelentjük, hogy mindaddig, 
mig a hatóságok ebben az ügyben 
törvényes kötelességüket, minden 
számban meg fogjuk ismételni ezt 
a figyelmeztetést.

HÍREK.
- -  Uj kanonokok. Tegnap reggel 9 

órakor volt a kassai dómban dr. 
Sc/intz Nándor sókuti és Lehoczky 
Endre z.-szinnai esperes-plébánosnak 
kinevezett tiszteletbeli kanonokok
nak ünnepélyes beigtatásuk.

— Anyakönyvvezetői kinevezések. 
A sárospataki anyakönyvi kerületbe 
fo d o r  Jenő jegyzőt, — a velej- 

i í e*̂ ü* Se e n t m t h á /y  i Zoltánt 
jegyzői írnokot, az ondiba, ifj. Pó- 
csy Lajos, községi bírót a láczaiba.



19. szám (3) Szerda niárczius 5.
Batta István jegyzői írnokot anya
könyvvezető helyettesekké nevezte
tett* ki és valamonynyit házassági1 
anyakönyvvezetésével és a házazság- 
kötésnél való közreműködéssel is 
megbízták.

— Eljegyzések. Urecsky Sándor oki. 
jegyző február hó 10. napján, je
gyet váltott Póssán Pajkossy Kor
nélia kisasszony nyal, Pajkossy Ema
nuel póssai gör. szert. kath. lelkész 
leányával.

Várbogyai Bogyay Béla városi 
tanácsos eljegyezte Bakó Irmát Sá
rospatakról, néhai Bakó Sándor cs. 
és kir. vezérkari huszár alezredes, 
őfelsége szárnysegédének leányát.

— Dongó tiy. Géza ünneplése. A j 
Zemplén volt szerkesztőjének tiszte-! 
letérő hétfőn este a Bock vendéglő- i 
jóben bankett volt. q melyen kizá- | 
rólag kormánypárti urak jelentek 
meg elég nagy számban. Ott volt j 
vSzabolcsmegye tudós főorvos,a Jóssá 
András is.

Az ünnepeltet id. Mecsner Gyula 
köszöntötte fel először, azután Bar-\ 
thos József dicsérte Dongó tárgyila
gosságát, személyeskedéstől irtózó, 
ellenvéleményt tisztelő igazságossá
gát, s ezt követésül ajánlotta utó
dainak. Dr. Hám Sándor latin idé
zetektől ékes beszédben kérte Don-1 
gót, hogy adja nekik a fejét, szivét j 
és a kezét, az utóbbit megaranyo- 
zás végett. Dongó meghatottad fe i 
lelt az üdvözletekre. Bíró Pál ügyes 
beszédben utcáról felszedett lányhoz j 
hasonlította a Zemplént. A társaság: 
reggelig maradt együtt.
Mint a Zemplénbe értesülünk a bán-1 
ketten Zemplén vármegyét Dókus \ 
Gyula kamarás képviselte aki Józsa j 
András beszédére válaszolva meg
ígérte. hogy Ujhelyben archeológiái 
múzeumot fognak létesíteni

(inkább egv pár népiskolát a fel
vidéken !)

— Zarándokig! A pápa jubileuma 
alkalmából zarándoklatot- rendez az 
újhelyi főgimnázium ifjúsága is Ró
mába. Áz ifjú zarándokok Hadady 
Géza tanár vezetése alatt márc. 20-án 
indulnak Rómába, persze nem gya
log és mezítláb, hanem kényelmes 
vonaton s elég olcsón, 110 koroná
ért. A zarándoklathoz mások is csat
lakozhatnak, s igénybe vehetik a 
kedvezményeket. E végből Hadady 
tanár fogací el jelentkezést. Körül
belül egy hétig maradnak ott. Jövő 
számunkban közöljük a részletes 
programúm!

— Uj ügyvéd. Dr. Isépy Tihamér 
Isépy István ügyvéd jeles tehetségű 
lia tegnap a budapesti ügyvédvizs
gáló bizottság előtt az ügyvédi vizs
gát jó sikerrel letette. A legfiatalabb 
ügyvéd Ujhelyben nyitja meg leg
közelebb ügyvédi irodáját.

— Fényes névünnep volt N.-Káz- 
m érben e hó 3-án gróf Berciit old 
Kázniér kastélyában. Ott voltak: 
báró Sennyey István, br. Vécsey 
Béla, Alphons és László, gróf Har- 
denberg Aladár, lbrányi László, Bar 
tilos József, Szmrecsányi Béla, dr. 
Löcherer Lőrinez és Ivanyi Károly-

— Ügyvédi értekezlet. A sátoraljaúj
helyi törvényszék területén lakó 
ügyvédek folyó hó 1-én értekezle
tet tartottak, melynek tárgya a f. 
évi kamarai tisztujitás előkészítése 
volt. Jelen voltak Ambrózy Nándor, 
Osuka Ödön, Isépy István, Kiss 
Ödön, dr. Lichtenstein Jenő, dr. 
Róth József, Szép Gedeon, dr. Thu- 
ránszky Zoltán és dr. Székely Al
bert. Ambrózy Nándor mint az érte
kezlet egybehivója üdvözölte a meg
jelenteket s fölkérte őket, hogy az 
értekezlet elnökét s jegyzőjét vá
lasszák meg. Megválasztattak elnök
nek Izsépi István, jegyzőnek dr. 
Székely Albert. Az elnök ezután 
közölte az egybegyűltekkel a kassai 
kartársaknak a tisztujitás tárgyában 
1002. évi február hó 22-én felvett 
jegyző könyvét, melyet Ambrózy 
Nándor kamarai alelnökhöz küldöt
tek be. Az értekezlet ezen jkvben 
foglaltakat tudomásul veszi és a kas
sai kartársak jelöléséhez hozzájárul, 
Ezután az értekezlet az alelnöki.

F E L S Ő  M A C . Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P
három rendes és két pót választmá
nyi tagságra nézve következőkben! 
állapodnak meg egyhangúlag. Alel- 
nökül Ambrózy Nándort. Rendes' 
választmányi tagokul: dr. Rósenthal i 
Sándort, (\suka Ödönt és dr. Kossuth 
•Jánost, Póttagokul Spillenberg .ló- 
zseí gálszécsi és Vitányi Bertalan 
szerencsi ügyvédeket hozza javas
latba. Az értekezlet ezután elhatá
rozza. hogy ezen jegyzőkönyv má
solatát a kassai kartársaknak meg
küldi s az értekezlet': jegyző megbi- 
zatott, hogy a jegyzőkönyv máso
latát a helybeli tagokkal közölje.

— Geyer Stefi hangversenye. A nagy 
hirü kis művésznő városunkban tar
tandó hangversenyéről már megem
lékeztünk lapunkban Most azt a 
hirt vesszük, hogy a hangversenyt, 
mely holnapra f, hó fi-ára volt ter
vezve, a művésznő betegsége miatt 
bizonytalan időre elhalasztják. A már 
megváltott jegyek érvényesek a mű
vésznő felgyógyulása után megtar
tandó hangversenyre, a kik pedig' 
jegyeik árát vissza akarják kapni, 
jelentkezhetnek Landesmann Miksa 
könyvkereskedésében.

Tisztelettel felkérjük azokat a 
t előfizetőinket, a kik még hát- 
rálékban vannak és a kiknek 
előfizetése lejárt, hogy azokat 
mielőbb megújítani, illetve a 
hátrálékokat kiegyenlíteni szí
veskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás álljon be. 

A k i a d ó h i v a t a l .
— A monokí kastély. Néhány nap 

előtt a lapok azt a hirt közölték, 
hogy gróf Andrássy Dénes, a 
jótékonyságáról ismert i'őur, monoki 
kastélyát a hozzá tartozó birtokkal 
együtt a magyar államnak ajándé
kozta egy. ott fölállítandó siketnéma 
intézet számára. A gróf jószágigaz
gatója, Sulyovszky István, e hirt most 
dementálja, megjegyezve, hogy a 
birtok, mint hitbizománv. nem Aján
dékozható el s ez nem is történt 
meg.

— Az ..Ur ánia** magyar tudományos 
színház szombaton. 8 án nyitja meg 
előadásainak sorozatát, mely alka
lommal szilire kézül Monté Carló az 
Olasz és Franczia Riviérával. Ez 
egyike a társulat legvonzóbb, leg-

| érdekesebb darabjainak több mozgó 
| fényképpel bemutatja többek között 
a hírhedt játéktermeket is. Vasár
nap a „Tánez“ lesz bemutatva. En
nek történetét Pékár Gyula irta 
meg, a hozzávaló zenes/ámok Kern 
Aurél szerzeményei. Az egyes tán
cokhoz a m kir. operaház és nem
zeti színház legjelesebb művésznői 
álltak módéit s táncaik sorra mozgó 
fényképekben lesznek bemutatva. 
Jegyeket mindkét előadásra Lővy 
Adolf könykereskedésében lehet 
kapni,

— HÓmiC3kÓ Pál honionnai ügyvéd 
ur, Re in István űr utján 10 koro iát 
ajándékozott az újhelyi Kossuth szo
borra, A hazafias adományt gyűjté
sünkhöz csatoltuk, s hálás köszönet
tel nyugtatjuk.

—  V í v ó  akadémia. A v í v ó  sport
klub ügyes mestere Horváth Lajos 
vasárnap este kitűnő amateurvivók, 
vivómesterek és tanárok közremű
ködésével v í v ó  akadémiát tartott a 
színházban. Báré testedző sport mű
vészi bemutatása nagyobb érdeklő
dést érdemelt volna, közönség igen 
kevés volt, úgy látszik a párbajelle
nes hangulat elterjedése a vívás 
sportszerű művelésére is kihatással 
van. Szép látvány volt a gyinnázis
ták iskola vívása, s valódi műélve
zet volt a mesterek kard és rapir 
vívása. Részt vettek ebben Adriányi 
Béla. amateur-vivő, Gerevieh Aladár. 
(Kassa), Ni kell József (Miskolcz). Sa
lamon Sándor (Bpest), Bay Alajos 
(Budapest), Benedek Gyula (Miskolc) 
Wolpini Attillo, Halász Zsigmond 
(Bpest) és Horváth Lajos vivómes- 
terok, , J§

— Brutális gyilkosság. \ adallati 
kegyetlenséggel ölt meg Vasárnap 
éjjel Tolcsvai! két paraszt legény egy

szerencsétlen iparos segédet. Ivan 
András, az áldo/.at, csendes, jó életű 
22 éves tiu volt. Özvegy édes any
jával lakott együtt. Pere/niczki And
rás és Sza/anczt János napszámosle
gények vasárnap éjjel lesből az ut
cán megtámadták, előbb a jobb sze
mét kiszúrták, aztán a száját felba- 
sitották. a nyakán összeszurkálták, s 
ezüst óráját és pár forint pénzét el
rabolva az ólaiéit embert a patakba 
dobták, a hol megfult. Másnap a két 
legény egész nyugodtan kiment a 
szellőbe dolgozni, oda mentek utá
nuk a csendőrök, a kik aztán letar 
(áztatták őket. Peremiczki azonnal 
beismerte a bűncselekményt. Sza- 
lánczi még tagad. A szerencsétlen 
embert kedden nagy részvét mel
lett temették el. Toíesváu napiren
den vannak az ilyen vérengzések, 
de azért hiába könyörög a város 
folytonos rettegésben tartott lakos
sága egy esondőrörsét, nem tud 
hozzájut ni.

Siketnemak felvétele. A „He-! 
vesvármegyei siket néma intézet -■•be 
a jövő iskolai évre 12 15 siketnéma
gyermek vétetik fel. A felvétel 
iránti kérvények május hó végéig 
benyújtandók. Bővebb felvilágosítás
sal az intézet igazgatósága (Eger 
Király-utca Ifi. szám) készségesen 
szolgál.

- -  Gyümölcsfák az utak mentén. Az
állami utak gyümölcsfákkal való be
ültetésének munkája a tavaszszal 

i nagyobb mértékben megindul. Dará- 
i nvi földmivelési miniszter utasította 
az egyes fatenyésztési felügyelőket.

: hogy működésük helyén a talaj 
; vegyösszetételót megvizsgálva, te- 
: gyenek javaslatot a tenyésztésre leg- 
j alkalmasabb gyümölcsfákra nézve.

— Tűzvész a templomban. Nagy- 
Toronyán a múlt héten végzetessé 
válható szerencsétlenség fenyegette 
a csak nemrég fölépült, díszes gör. 
katb. templomot. A délutáni órák
ban az oltár ismeretlen okból tüzet 
fogott, melv az egész belső felsze
relést komolyan veszélyeztette. Csu
pán a lelkész éberségének köszön
hető, hogy a nagyobb veszély el- 
hárittatot!. de az oltár és a rajta 
levő felszerelések, igv is jelentöke- 

i nyen megsérültek.

köszönetét mond az ipartestület elöl
járósága. Sátoraljaújhely, 1902. 
febr. 25. (íathy Géza, titkár, Bá- 
noczy Kálmán, elnök.

T Ö R V É N Y S Z É K .

§ Március 1-én. Harcsár János 
morvái tót legény bűnügyének le- 
tárgyalásával véget értek az esküdt
széki ülések. Harcsái* a terhére rótt 
vádban bűnösnek találtatván. 4 évi 
börtönre Ítéltetett, melyből a vizs
gálati fogság által egy hó ki
töltve van. Az ítélet jogerős.

$ Veszedelmes tolvaj került csendőr 
kézre, s innen a helyi tvszéki fog
házba e hó 1-én. Koczka János la
kai juhászbojtár nem kevesebb mint 
Ifi évet ült már a szamosujvári és 
munkácsi fegyintézetekben, s most 
is alig egv éve hogy szabadlábon 
vau, máris rabkosztra kívánkozott. 
Egész serege a lopásoknak neheze
dik a bűnös vállaira.s előre látható, 
hogy jövője most is biztosítva lesz 
pár évre.

$ Ruják Istvánnak. Ruby Pál ho
nimmal albi ró gyilkosának annak 
idején nagy szenzációt keltett bűn- 
perével most foglalkozott a Kúria 
III büntető tanácsa. A Kúria Szent- 
irinay Jenő bíró előadása alapján 
Tassy Pál koronaügyész helyettes 
indítvány ára a Buják István által 

j  bejelelentett semmiségi panaszt el 
vetette. Ekép a Ruják Istvánra 15 
évi fegyháaat kiszabó esküdtszéki 
ítélet jogerőssé vált.

A szerkesztőség üzenetei:
R. 1. Kassa. Ps miért hallgat?
Gavallér. Frakkhoz mindig fehér nyak

kendőt kell hordani.
E. A Ricsi*. Több ilyen kézikönyv léte

zik és pedig Zackár uv. általános üzleti 
könyvvitel ára 8 kor. Zackár (Jy. könyv-', 
viteltan. Az egyszerű és kettős könyvve
zetés elmélete és gyakorlata 6 kor. '20 fii, 
Herényi Pál. A kereskedelmi könyvvitel 

i kézikönyve 4 kor. 80 fii. Boróuyi A ko- 
! rosk. számtan kézikönyve 1 K 80 F. A 
kiadóhivatalunk által is megrendelhető.

Kiadótulajdonos:
LANDESM ANN MIKSA

Hirdetések
— A sátoraljaújhelyi ált. ipartestü

let ált. 1902. év február 1-ső napján 
í rendezett bál számadása :

Bevétel: 842 K fiO F,
Kiadás: _____ 424 » 5(3 »
Tiszta jövedelem: 418 K 4 F 
Felülfizettek és jegyeiket megvál

tották : gróf Hadik Béla 20 K, Dókus 
Gyula, Székely Elek, Pekáry Gyula 
1()—10 K. dr. Éried Lajos 8 K dr. 
Sebőn Vilmos, Schveiger Ignácz, 
Korinkó János, Takács Ferencz 5—5 
K, — Kádár Gyula, Csernyiczky Ist
ván, Zinner Bernét. Dolozselek Al
bert, Róth József 4—4 K, — Klein 
Izidor, Landesmann Miksa, Orosz 
Mihály, Zubay György, Jaczkó Ist
ván. Pachár Bertalan, Csizy Béla, 
Székely Imre. Szakácsy Károly, 
Barthos József, dr. Búza Barna, Ma- 
lártsik János 3—3 K, -- Waller Ala
dár. Rotter Markusz, Pintér József, 
Jászay Antal, Bock Imre, Vandruska 
Antal. Bogyay Béla, Davidovits, 
Breiner Herman, Nagy M. Géza. 
Ko/.sinovszkv Kálmán. Fuchs Jenő, 
Morgenstern Emanuel, dr. Székely 
Albert, Kulics János, Kótics István. 
Szabó Sándor, Moritz Sándor, Gyur- 
kovits Ödön. Keleti Jenő, Bérezik 
Nándor. Rimái* József, Réz Gyula, 
Schvartzbard Lipót, Laszáes János. 
Polturák Ernő. Tóth Ferenezné. 2—2 
K. — Tóth András I K 20 F, Ko- 
leszár János, Friseli Heiman, Deutsch 
Lajos, Réz Béla. Ploth Ignácz, Adám 
Antal, Szécsényi János. Jakubovits 
Vilmos, Kórust cin Miksa, Majoros 
Gyula, Gyulay Ignácz, Rein István. 
Reiehard Lajos. Csoltkó József, Klein 
Pál. Sípos Lajos, Német József, Fe- 

| hér Kálmán. Kulcsár István, Sli- 
vinszki Demeter és Kontlósi János 
1 1  K. — Mindazoknak, kik a luü 

I sikerét előmozdítani szívesek voltak,

115. 1902. végroli. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 188! évi 
!X. t.-uikk 102. §-a értelmében j&ennol 
közhírré teszi, hogy a saujhelyl j(:ir. tw- 
szók 1900 évi 8188 számú végzósodeövot- 
keztéhen Dr. Fuchs Emil király-hélmeczi 
ügyvéd által képviselt Bodrogközi Tak. 
Pénztár javára Siju* István seiujéni lakcs 
ellen H80 kor.s * jár. erejéig 190! áyi jan, 
hó 10-én foganatosított kielégítési vég- 
rohajtás utján lefoglalt és 780 K.-ra be
csült következő ingóságok, u. ni. lovak csi
kók. szarvasmarhák, nyilvános árverésen 
eladatnak.

Moly árverésnek a k.-helmoczi kir. jbiró- 
ság 1902. évi V. 58 1 számú végzése 
folytán 080. kor. — fii. tőkekövetelés en
nek 1900. évi március hó 29 ik napjától 
járó 0 százalék kamatai egyharmad szá
zalék váltó d(j és eddig összesen 80 kor. 
29 fillérben biróilug már megállapított 
költségek erejéig Senyén községben alpe
res lakásán leendő eszközlésére 1902. 
évi március hó 21 ik m p ján ak  d u. 2 két) 
óráia határidőül kötözőt ik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érintett ingóságok aiz 1888. 
évi !X. t.-cz. 107. és 108. §-u értőimében 
készpénzfizetés mellott. a legtöbbet Ígérő
nek becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és lelülfoglaltatták s 
azokra kielégítési jogot nyortok volna, jó
ién árverés az 188! évi !X. t.-cz. 120. §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Király-Helmecz 1902, évi február 
hó 28 napján,

Szabó Lajos.
kir. bir. végrehajtó.

Kazinczy utcai emeleten i

vagy 2 bútorozott szoba azon

nal kiadó.



121» V 1902. végr, szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági kiküldött az 1881. évi 
LX. t.-c*. 102. §-a értelmében ezonnol köz
hírré tőszi,hogy a kassai kir. törvényszék
1901. évi 8984 számú végzése következté
ben Dr. Fuchs Emil Kir-Helmeczi ügyvéd 
által képviselt Fleischer és társa kassai 
czég javára Kőtár János kir.-helmeczi la
kos ellen 275 korona s jár. erejéig 1902 
évi január h<5 24-én foguuatositott kielégí
tési végrehajtás útián lefoglalt és 7(X) kor. 
becsült következő ingóságok u. in. lovak, 
szekér, és lóeséplőgep nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a kir.-helmoczi kir. 
járásbíróság 1901 évi V. 410 2 szánni vég
zése folytán 275 korona tőkekövetelés s 
önnek 1Ö99 évi nov. hd 1 napjától járó i 
9 százalék kamatai, egybarinail százalék 
váltó dij és eddig összesen 50 korona 04 
lillérbon biróilag már megáiapitott költsé
gok erejéig Király-helniecz községében 
alperes lakásán leendő eszközlésére
1902. évi márczius hó 18 Ik napjának dél 
utáni 3 órája határidőül kitiizotik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett in
góságok az 1881. évi LX. t. c.107. és 10S ! 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet Ígérőnek, becsáron alul is el fog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták, és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881, évi LX. t.-cz. 120. 
§-a éretólmóben ezek javára is elrendel
tetik.

Kolt Kir.-Helmecz 1902. évi február hó 
28. napján.

Szabó Lajos
kir. bírósági végrehajtó

€ jy  40 éves Hű
mint gazda sszo n y  helyet ke
res egy ékesebb úrnál vagy plé

bánosnál.
Levél akiadóhivatalba »szerény« 

jelige alatt küldendő.

' T D n D n M  tápláló és erősítő szer. a 
1 K U r U iN  legjobb és legolcsóbb fehér- 

: ».ve-készitmény, kapható a következő ala-

I c ÁllástnyerneM |
jL rosan fokozza.

M A z O rszágos P á lyá za ti K ö z lö n y  utján, mely v  a s .t r o p o n  e *o’osi(i m agában  a
1  az országban betöltendő összes állásokat közli, állást •#  <s „ te*Mtnv0 i*o„10r&i.«hStlStt‘aV  
A  nyernek: ipari és kereskedelmi, mező és erdőg izdasági & szegénység, sáppatdság, ideggyöngeség legjobb 
S* és műszaki tisztviselők, községi jegyzők és jegyzt rnokok, ^  orvosszere.
gj nőtisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gyakornokok. TRO PO N-CACAO tlasí
Sh Előfizetési ára 14 évre 4  korona Mutatványszámokat 3 0  szerte táplálóbb, mint a közönséges oacno
Ü fillér beküldése ellenében küld a kiadóhivatal Budapest Ifc "lol-vm‘k legfinomabb fajt.tj.tvol ktaiil.
& Rökk Szilár -utcza 27. Álláskeresési beigtatásnál minden T  R O P O N - G YERM EK TÁP  
s\] szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt térben pe- f/gf l i s z t  11 loKtartalinnsabb és legbiz 
1  A'Sminden szóért ti fillér fizetendő, mely hirdetéseket Ifc m i  ignzi p S Í ^ ,n s^ Z % ^ k k Nagy

legkésőbb csütörtökig íogad el a kiadóhivatal. jpd Tropon (fehériiye) tartalma következtében
l g  * ápláló ereje nagyobb, mint minden más

Kaphatok minden gyógyszertárban.

19 szám. (4.) F E L S O M A G Y A R O R S Z Á G 1  H Í R L A P .  Szerda márczius 5.
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