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Pártszervezkedés!
Ir ta  Dr Székely Albert.

Kossuth Lajos százesztendős 
ünnepeltetése megtanított minket 
arra, hogy mi a teendőnk. Meg
tanultuk, hogy Magyarországon 
csak még egyetlen párja akad 
ennek a szegény vármegyé
nek, amely nem merte és nem 
akarta megünnepelni azt az ünne
pet, amelyet széles e hazában 
megünnepelt pártkülönbség nél
kül minden ember.

Megtanultuk, hogy Zemplénme- 
gyében jobban tudják gyűlölni 
és üldözni az élő szavazó polgá
rokat, ha függetlenségiek, mint 
tisztelni, becsülni és megünne
pelni elhalt nagyijainknak dicső
séges emlékét, leszavaztatják 
egy függetlenségi polgár indítvá
nyát ott a megye székházában 
és ország-világ előtt pellengérre 
állítják ezt a vármegyét, csak 
azért, hogy megmutassák ennek 
az »érdekszövetkezet«-mk, ennek 
a »csőcselék * -nek, hogy ki az ur a 
vármegyében, ki parancsol az 
egész vármegyének, kinek van 
ma kezében a hatalom s jaj an
nak, aki avval a nagygyá nőtt 
hatalommal szembe mer szállani, 
m ert előtte ma hajlongani kell 
boldog-boldogtalannak. Ez már 
így szokás 30 év óta nagy 
Magyarországon !

Örök szégyene lesz az ennek 
a vármegyének s a késő utódok 
is szemlesütve fogják emlegetni, 
hogy a mi Kossuth Lajosunk te
metéséről és száz éves születésé
nek ünnepéről úgy megfutamo
dott Zemplénvármegye, mint- a 
hogy megfutamodott a szolgalelkü 
labancsereg Rákóczi hadverő ku
rucainak buzogányaitól. Piruljunk, 
van okunk pirulni.

Megtanultuk, hogy pártunkat j 
többé szervezetlenül hagyni bűn 
s nem szabad várni az utolsó 
pillanatig, hanem már most hozzá 
kell fogni pártunk teljes és ala
pos szervezéséhez az egész me
gyében.

Nem fogják ráfoghatni erre a 
> csőcselék t-re, mint ahogy a kor
mánypárti érdekszövetkezet többi 
között minket elnevezett, hogy 
személyek ellen küzd, mert most 
személyi kérdésről nem lehet 
szó, de szó van elvről, a iügget- 
lenségi elv tisztaságáról s azt az 
elvet be akarjuk vinni a várme
gye minden zugába. A >csecse! 
lék*-nek kell Kezébe venni a dol
got, hogy kiérdemelje azt a sok 
támadást, amely a párttagok | 
személye ellen minduntalan tör
ténik. Most úgy látszik az én 
csekélységem van soron. Mihelyt

bármiről cikket irok, a Zemplén 
s társasága belém akar kötni. Nem 
tudom mi a :éljuk azoknak az urak
nak ott akik a »Zemplén* háta 
mögött állanak ? Nincs még egy 
hete, hogy Staut József főispáni 
titkár, Búza Barna és nuLok je
lenlétében kifejezést adott annak, 
hogy én soha senkit személyében 
meg nem bántottam, senkibe 
soha bele nem kötöttem és min
dig tárgyilagos voltam cikkeimben 

I s ezt szerény szereplésemből rpin- 
den higgadt ember láthatja, -de 
úgy látszik, hogy erőszakkal ki
akarnak kezdeni s ki akarnak 
kötni velem. Nagyságos és Méltó 

j ságos urak ott a Zemplén háta mö
gött, tisztelettel kijelentem, hogy a 

; választások alkalmával] lett volna 
i okom és jog( m személyeket tá
madni mert tai ukkal és aktaszerüen 
az egész orsz ig előtt feltárhattam 
volna, hogy milyen aknamunkát 
végeztek egy becsületes szorgal
mas független érzelmű fiatal em- 

í berrel szemben, ki majdnem vakká 
dolgozta magát a megyénél, de 

I azt nem tettem, mert egyenes 
1 lelkületűm irtózott attól, hogy 
»pro domo* személyeskedjek, 
de ha az én személyembe 
minduntalan bele fognak kötni, s 
kényszeríteni fognak rá, bizony 
tiszta lelkiismeretem tudatában 

| nem fogom tűrni azt a hangot, 
j melylyel engem már több Ízben 
! támadnak lapjuk utján.

Mit vétettem én Önöknek Nagy
ságos és Méltóságos uraimék ott 
a «Zemplén* háta mögött, hogy 
lapjuk utján belém kötnek mind
annyiszor, valahányszor legújabban 
valámiről irok? Vagy megfelel ez 
az önök jóizlésének, hogy eg y ; 
senkit személyében soha sem 
sértő embert erőszakkal előhur- 

| colnak s oly hangon apostrofál-1 
nak, mint azt az önök lapja te- 1 
szí, az a lap, mely leckéket osz
togat a hírlapírói tisztességről ?

Önöket fogom felelőssé tenni 
az egész város s az egész megye 
előtt a következményekért, ha 
önök tűrni fogják azt, h o g y  lap
juk minduntalan belém kössön, 
s tanuul hívom fel a nagyközön
séget, hogy mai napig nem sze 
mélyeskedtem senkivel, megadtam 
a tiszteletet minden tisztességes 
embernek bármely párthoz tar 
tozzék, nagyrabecsültem az elv- 
hüséget önökben s abban a meg
győződésben voltam, hogy elvhü- 
ségemért senkinek sem lesz oka, 
az én csekély személyem iránt 
gyűlölettel viseltetni, s ellenem 
hajszát indítani. A Zemplén azon
ban a Némethy—Biró sajtó
vétségének tárgyalása óta haj
szát kezd ellenem s ezt consta i

tá’ni akarom jó előre elvtársaim 
és barátaim, de politikai ellenie- 

! leim előtt is, hogy aztán az egész 
társadalom előtt becsületesen rá 
mutathassak, hogy a következmé
nyekért nem én vagyok felelős,

| mert erőszakkal belekényszerite- 
nek egy személyes harcba.

Az ilyen támadások azonban 
sem engem, sem elvtársaimat ne 
rettentsék el a politikai harcnak tisz
tességes és becsületes fegy verekkel 

! való folytatásától. Indítványom, 
melyet körünk egyhangúlag elfo
gadott, óriási horderejű lesz me
gyénkre. Ez az indítvány körünk 

; egyesülése a zemplénvármegyei 
függetlenségi párttal. Kossuth Já
nos pártelnök szeptember havára 
ígérte összehívni a pártgyülést,

I azonban elfoglaltsága miatt az 
i eddig elmaradt. Most újra fellett 
! kérve, hogy e hó folyamára az 
Ígért gyűlést hívja össze s az bi
zonyára meg fog történni s meg 
is kell történnie. El kell jönni 
erre. a gyűlésre egész várme
gyénk függetlenségi érzelmű pol

gárainak, ki kell mondani az 
j egyesülést s választókerületenként 
j meg kell alakítani a független- 
j ségi köröket már most s szer- 
j vezni kell a pártot falvakként.
I Agitálni, mozogni s ébren kell 
! tartani az eszmét, mert csak igy 
I győzhetünk 4 év múlva Zemplén- 
j ben.

Vigyázzunk polgártársaim ! Az 
! aknamunka folyik a hatalom ré
széről. Egyiket kiüldözni, a mási
kat elkedvetleníteni, a harmadikat 
leal icsonyitani és kisebbíteni, má
sokat megtörni vagy Iekenyerezni j 
igyekeznek, hogy aztán pártunk 

| önmagában összeroskadjon és 
szertezülljön

Ezt nem szabad engednünk és 
I szorosan össze kell tartanunk, de j 
első sorban egyetlen hatalmas 
és tömör megyei pártkörré kell j 
alakulnunk, hogy elleneink ne 
játszassák ki ellenünk mindunta
lan a vármegyei függetlenségi 
párt 4 tiszteletreméltó tagját, kik
nek pedig elvei egyeznek a mienk-! 
kel s csak agilitás szempontjából! 
különböznek egyik, vagy másik- j 
tói.

Az egyesült függetlenségi párt
nak a legközelebbi jövőben óriási 
fontos feladata lesz megindítani a 
mozgalmat egy hatalmas az egész 
megyére kiterjedő agitátióval a 
gazdasági önállóság kivívásáért s 
az olaszországi borvám felemelé
séért.

Élet halálharcra kell készül- j 
nünk mindnyájunknak. Nagybir
tokosaink és kisgazdáink, keres
kedőink és iparosaink egyesülje,- j 
nek testvéri szeretetben, kitartás-1
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i sál a tönk szélén álló szegény, 
becsületes magyar földművelő nép
pel, hogy rákényszeritsük ezt a 
mindennel megalkuvó kormányt 
hogy alkotmányos jogainkat, tör- 

j vényben szentesített kincsünket, az 
önálló vámterületet létesítse. Ne 
engedjük továbbra is kiszipolyoz
t a d  ezt az országot s kiszolgál
tatni vérünket és vagyonúnkat 
Ausztriának s kényszeritsük a 
korona tanácsosait, hogy legyen 
elég bátorságuk megmondani a 
mi királyunknak, hogy nemcsak 
az ő nyugalmáról, hanem milliók 
boldogságáról, egy nemzet emel
kedéséről, vagy sülyedéséről, egy 
ezeréves haza további fennállásá
ról van szó s meg vagyok győ

ződve, hogy ha önálló kereske
delmünk, iparunk és gazdasá
gunk fel fog végre lendülni, ak
kor egy boldog népnek legbol- 

;dogabb királya a mi jó öreg kirá
lyunk lesz.

Az összehívandó pártgyűlésbe 
bele kell szólam a vármegye ösz- 

i szes függetlenségi polgárainak és 
ha van függetlenségi érzelem keb 
lükben, ha van erkölcsi bátorsá
guk a becsületes harchoz, oda 
kell állani majd az alá a zászló 
alá, melyet derék független ér
zelmű hölgyeink lankadhatlan lel
kesedése fog létesíteni és kezünk 
be adni s fennen lobogtatva ezt 
a zászlót oda kell kiálltanunk 

| Magyarországnak:
Zemplénvármegyének nem kell 

| többé pirulni, mert Kosssuth La- 
Ijós zászlaját ki nem adja kezéből, 
j elveit hiven hirdeti és követi, 
i Rákóczi és Kossuth megyéje is
mét vezérvármegyéje az ország
nak. Es példáján felbuzdúlva az 
egész ország egy szívvé egy lé
lekké tömörüljön össze, egy isteni 
gondolat, egy isteni eszme egye
sítse a kebleket, Ausztria kizsák
mányoló, kirabló politikájának a 
megtörése s Magyarország szabad
ságának és függetlenségének a ki
vívása i

Ezért az eszméért éljünk s dol
gozzunk s fanatikus rajongással 
ha kell tudjunk meghalni is!

V izszabályozás.
A bodrogközi Tiszaszabályozó tár- 

suliit ügyében a következő értesí
tésüket vettük :

Kedves öcsém B ánni!
Ígértem, hogy a szabályozási ügy

ről b. ongedelmeddel még Írni fo
gok, tehát szavamat beváltom.

A „Sárospatak** lap vezércikk Írója 
bemutatta a Révy kultusz érem 
aranyos oldalát, de hát lássuk an
nak a rezes oldalát is.

Hogy a főmérnök ur részére a 20 
ezer korona megszavazva lett. azt 
én értem, mert ahol a vezetőség
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klikkre támaszkodnak. Annál örven- 
detesobb jelenség, ha végre, nőm 
törődve az esetleges nehezteléssel, 
noha elég gyöngéden, de mégis va- 
lahára a körmükre mer koppintani.

Másik megjegyzésünk, hogy abban 
a körlevélben a polgármester űr na
gyon keveset emel ki. Nemcsak a ren
dőrségnél és pénztárnál nem tartják 
be a hivatalos érákat. Az azonban 
tény, hogya körlevélben úgy távolról 
megsimogatott egy pár űr ott a ren
dőrségnél és a pénztárnál első sor
ban rászolgált a meglegyintésre. -- 
Hogy a rendőrségnél mily furán 
mennek a dolgok, azt nem is kell 
bővebben fejtegetnünk, az köztudo
mású. Ott az a hiodolem, hogy men
nél magasabban áll valaki a hiva
talos lajtorján, annál kevésbé köte
les betartani a hivatalos órákat. — 
Úgy a rendőrségnél, mint a pénz
tárnál, akinek dolga akad. legyen 
elkészülve, hogy a legcsekélyebb 
ügyében is egy-két órácskáig meg
várakoztatják. Ha az ellenőr urnák 
nincs kedve 9 órakor a helyén lenni, 
hát várjon a közönség. Ha pedig 
az ellenőr urnák a privát hivatalá
ban (mert ügy tudjuk, hogy ilyen 
is van neki) sok a dolga s már négy 
órakor távozik a hivatalból öt he
lyett, hát tessék azoknak, akiknek 
vele van dolga, másnap jönni. A 
mészárosoknak például naponta dol
guk van a pénztárnál, ahol a vágó
hídi bárcákat váltják ki, de mindég 
csak hosszú várakozás után tudják 
a bárcákat kikapni.

Fönn a városháza emeletén dol
gozó egy pár hivatalnoknak is meg 
kellene magyarázni, hogy a hivata
los órák nem tarthatók a városháza 
földszinti helyiségeiben. -- a sor
házban. Mert vannak, akik a dél- 
előttök folyamán több időt tölte
nek lenn, mint fönnt.

Végül még egyet. Nemcsak a szor
galom do a jó modor tekintetében 
is ráférne egyik másik hivatalnokra 
egy kis megintés. A jogkereső kö
zönség megkövetelheti az általa fize
tett hivatalnokoktól, hogy tisztessé
ges hangon beszéljenek vele. De Is
merünk olyan hivatalnokot is, aki 
sokszor ügy rárivall a felekre, hogy 
ijedve menekülnek előle s már meg
szokott, gyakori orditozása messze 
hangzik, mint a sakálok kiáltozása a 
Saharában. Az ilyesmi csak még 
sem tűrhető tisztességes hivatalos 
helyiségben.

Hinni szeretnők és reméljük, hogy 
a fenti végzés csak első lépés a 
polgármester úrtól s hogy rövid 
időn az összes azt megérdemlő hiva
talnokokat, minden tekintet nélkül 
klikkbeli összeköttetéseikre, a leg
szigorúbban fogja utasítani a hiva
talos kötelességük betartására.

HÍREK.
O któber hatod ika.

Az aradi vértanuk emlékezetére 
az okt. 6-iki évforduló alkalmával 
a helybeli r. kath. templomban szent 
mise volt. Ugyancsak gyászisten
tisztelet. volt az ev. ref. templomban 
a Carolineum zárdában. A gyúrna- 
siuini ifjúság szintén gyászünnepély- 
lyel adott kifejezést a vértanúi* 
iránti kegyeletének. Erről tudósítá
sunk a következő :

Október hatodikét a magyar nép 
gyásznapját, egyszerű, de lelkes és 
megható ünneppel ülte meg a főgim
názium ifjúsága. Az ünnepség első 
pontja a Hymnusz eléneklése volt. 
Ezt Illyés Bálint „Vértanuk jelenese" 
című költeményének elszavalása kö
vette Jombory József VIII. o. tanuló 
által. Ezután Sebok Elek VIII. o. t. 
az ifj. önképzőkör elnöke tartott 
lendületes, szép részletekben bővel
kedő omlékbeszédet, mely köztet-; 
szést aratott. Az emlékbeszéd után j 
a vértanukról szóló gyászdalt éne
kelte el az ifjúsági énekiskola, me
lyet két szép költemény elszavalása! 
követett Az egyik költeményt. Ily 
lyésnek „Vértanuk napján" óimul 
versét az önképzőkör egyik legügye-1

sebh szuvalója, (irüinvuld Herman 
VIII. o. t. szavalta el, mig Ábrányi 
Emilnek „Október hatodikén** cimii 
költeményét Percnyi Eduárd VII. o. 
t. adta elő. Mindkét szavalat reme 
kői sikerült. A gyászünnep végpontja 
a Szózat eléneklése volt. Az ünne
pélyen a rossz idő dacára is szép 
számú lelkes közönség jelent meg

.Jól esik látnunk, hogy a főgim 
názium ifjúsága minden alkalmat 
megragad, hogy háláját és kegyele
tét lorójja nemzetünk nagyjai iránt, 
így is van az rendén. A múzsák uj 
holvi zsarnokának falai egykor Kos
suth nagy lelkének fejlődését látták 
maguk között, s e nagy lélek pél
dája lelkt^sitse a jelenlegi ifjúságot 
is a szent jelige követésére: »A 
haza minden előtt !«

— Áthelyezés. Harkányi Adolf 
helybeli pénzügyi földadó nyilván
tartó biztost a m. kir. pénzügymi
niszter saját kérelmére híisonmino- 
ségben a budapostvidéki kir. pénz
ügyigazgatósághoz helyezte át.

— Közig, gyakornokok beosztása. A 
főispán Hericz Márton végzett közig, 
gyakornokot szolgálattételre a sátor
aljaújhelyi járás főszolgabírójához 
osztotta be.

— Pályázat. A varaiméi járásban, 
a sókuti körjegyzőségben megüre
sedett segédjegyzői állás betöltése 
e hó 16-án, d. u. 8 órakor fog meg
történni. Az állás 700 koro iá fize
téssel jár. Pályázni lehet október 
15-éig.

— Segédjegyzö-választás lesz e hó 
28-án az alsó-hrabóczi körjegyzőség
ben. A javadalmazás évi 000 korona. 
Folyamodások az állás elnyeréséért 
e hó 27-ig adhatók he a varan női 
járás főszolgabírójához.

— Jegyzők  do lga címen a 
múltkor irt cikkünkre G yarm athy  
Béla segédjegyző a Zemplénben 
nyilatkozik s állításainkat rága
lomnak nyilvánítja

Tudatjuk, hogy Gyarmathy űr 
ellen megtesszük a bűnvádi fel
jelentést, s ott lesz majd .alkal
munk vádjainkat bőven bizonyí
tani. A tárgyalásig türelm et ké
rünk.

— A függetlenségi körben több napi 
és hetilap féláron kapható a meg
jelenés utáni napon, a megrendelők 
részére házhoz szállítva. A reflektá
lok forduljanak ifj. Horváth József 
háznagyhoz.

— Jótékonycélú műkedvelő előadás 
Varannnón. F. hó 25-én Varaimon a 
»Magvar Korona« nagytermében az 
ottani műkedvelők jótékonyeélű elő
adást rendeznek és ez alkalommal 
Gárdonyi Géza „A Bor" című műve 
kerül színre

— Templomszentelés Kazsuban.
ürömünnepe volt f. é. szept. hó 
28-án a kazsui ev. ref. egyház tót- 
ajku lakosság közé ékelt, alig 45 
lelket számláló kisded magyar gyü
lekezetének. Ekkor szenteltette fel 
ugyanis 8 évvel ezelőtt a tűzvész 
áldozatává lett, s a jelen év folya-; 
mán felépített kicsi de díszes temp- 1 
lomát, és összeolvadt, de ujjáöntött' 
2 harangját. A szűkkörűnek terve-1 
zett ünnepségre nagy néptömeg se- j 
reglett egybe, hogy részt vegyen az 1 
ünneplő egyház örömében, s lete
gye oltárára az áldozat filléreit. A 
szomszéd falvak intelligenciája is 
szép számban jelent meg felekezeti 
külöiubség nélkül. Tiz óra után szó
laltak meg a templomba hívogató 
harangok, s a jelenvolt 10 lelkész 
az áll. iskola tanítójának a lakásá
ról indult a templom felé, az »Örül 
mi szivünk« kezdetű dicséret ének
lésével. 8 tanítótól, s az egybegyűlt 
intelligens elemtől kisérve. A temp
lom ajtajához érve Sóra János fel
ügyelő lelkész szép szavakban kérte 
fel líutka József esperest a temp
lom ajtó megnyitására mire Hutka 
József hasonlag szép beszédben iid- 1 
vözölvén megnyitó az ajtót az Atyá
nak és Fiúnak és Szent Lélek Isten
nek nevébe. Elhelyezkedés után í

lének következett, mit Hutka József 
esperes szeretetteljes felavató imája 
követett, l ’jjólair felhangzott az 
ének. melynek végső hangjainál To
mori Pál m izsépi lelkész lépett a 
szószékre, s mondott szónoki hévvel 

I előadott nagy hatást keltett heszé- 
: det. Az adakozások felolvasása, s 
ima után gyülekezeti ének volt. mely 

j után Sütő Kálmán migléczi lelkész 
j lépett az urasztala elé, s tartott al- 
; kalmi Ugandát. A szent jegyek ki- 
: osztásában Bottka Bertalan gercselyi 
lelkész segédkezett. Mintegy 150 
lélek ólt űri szent vacsorával. Az 
adakozások összege a perzsel)’ pén
zen kivid kitett 170 koronát. Gyü
lekezeti ének után az ünnepség vé
get ért. A kis egyház az építkezés 
költségeit a papi földek jövedelmé
ből fedezte és a biztosítási díjból. 
Az önkéntes adományokba nem kel
lett nyúlnia. I) u. 2 órakor Izsépy 
Vilmos főgondnok és Pilissy László 
földbirtokos szívességéből az áll.

I iskolában nagy lakoma volt. melyet 
az áll. tanító családja készített. Fel- 
köszöntőkben nem volt hiány, s a 

jóki váltatokból a nevezetteknek és 
bőven kijujott. Fogadják valameny- 
nyien e helyen is mindanyinak há
lás köszönetét. A kazsui egyházon 

| és templomán pedig nyugodjék meg 
az Istennek áldása.

A közönség köréből/;

Tekintetes Polgármester Ur!
Ezelőtt egy hónappal kérvényt 

adtunk be a Tekintetes városi Ta
nácshoz. hogy az újonnan épült 

| Dohánygyár-utca és Mező-utcákat 
í villany világítással lássák el. Mindez- 
j’ideig azonban semmi intézkedés sem 
tétetett; tekintettel a most már 
hosszú éjszakákra, továbbá arra, 
hogy utcáink kövezve sincsen, és 
esténkint a nagy sárban teljes sö
tétségben kell járnunk, tisztelettel 
kérjük ügyünk sürgős elintézését.

A Dohánygyár és Mező
it teái háztu laj(Ionosok.

A szerkesz tő ség  üzenetei:
G. B Budapest. Köszönjük.- de nem hasz

nálhatjuk fel - mert ezekkel nem akarunk 
egyenlőre foglalkozni.

F. F. Helyben. Ilyen körülmények közt 
igen.

L. S. Budapest. Mi vau a kérvénnyel?
S. Gy. Pápa. A Kossuth ünnepek ideién 

ogyébb aktuális czikkok miatt, nem jutott 
rá hely. Kérünk egy kis türelmet.

Kiadótulajdonos :

L A N D E S M A N N  M IKSA

2379—902. Tk. szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gálszécsi kir. jbiróság, mint te
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy TadrikaJohanna és társai vég
rehajt latoknak Győry Béla végrehaj
tást szenvedő elleni 150 ív tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a s.-a.-újhelyi kir törvény
szék (a gáls/écsi kir. járásbíróság te
rületén lévő. Szóes-Keresztűr község
ben fekvő, a szées-keresztűri 814 sz. 
tjkvben A I 1. 2. sor és 34-35je hrsz. 
alatt felvett s egészben Győry Bé
lát megillető ingatlanokra 884 ko
ronában megállapított kikiáltási ál
ban és a szées-keresztűri 389-ik sz. 
tjkvben A I. I sor 82 hrsz. alatt fel
vett ingatlanból Győry Bélát üthar- 
minczad részben megillető jutalékra 
az árverést 10 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban elren
delte os hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az 1902. évi okóber hó 22 
napján d. u. 3 órakor Szécs-Keresz
tűr községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10% vagyis <88 
K 40 fii. és 10 K-t készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában

*l  Alak és tartalomért a beküldő fele- 1
los.

jelzett árfolyammal számított és *4 
1881. évi november hó 1-én 8888- 
>z. alatt kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-áhau kijelölt (ivadék- 
képes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX 
t.-cz. 170. £-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál olőleges elhe
lyezésről kiállított szabályszerű elis
mervényt át szolgál látni.

Kelt Gálszécs 1902. évi július hó 
24-ik napján.

A gálszécsi kir. jbiróság mint 
telekkönyvi hatóság.

Valkovszky,
kir. nljárásbiró,

j 455—1902. végreh. sz.
Á rv erési h irdetm ény .

Alulirt bírósági' végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cikk 102. §-a értőimében ezennel 
közhírré teszi, hogy a gálszécsi kir. jbiró
ság 1902. évi V. 257.|ö. számú végzése kövei- 
ke/Adben dr. Klek Imre ügyvéd által kép
viselt Degonstein József javára id. (írun 
Ármin ellen 740 K. s jár. erejéig fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján felül 
foglalt és ÍÖOO K.-ra becsült következő in
góságok.: egy gőzcséplőgép u. in, : loro- 
rnobil és cséplő szekrény nyilvános árve
résen eladatnak.
Mely árverésnek a gálszécsi kir. jbiróság 
1902. évi V. 257 5, szánni végzése foly 

tán fenti tőkekövetelés egy harmad száza 
lék váltó dij és eddig már megállapított 
költségek erejéig Gálszécsen u helyszínén 
leendő eszközlésére 1902. évi október hó 
I O.-ik azaz tizedik napjának délelőtti 10 
órája batáridőül kitüzotik £s ahhoz a venni 
szándékozók ply megjegyzéssel hivat 
nak nlog, hogy az érintett ingóságok 
az 1888. évi LX. t,-oz. 107, és 108, §-a 
értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek szükség esetén becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá-. 
gokat mások is le és lelülfoglal latiak s 
azokra kielégítési jogot nyertok volna, je 
len árverés az 188Í. évi LX. t.-cz. 120. §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Gálszécsen, 1902, évi szeptember 
hó 26. napján,

Saárossy Imre,
kir. bir. végrehajtó

488. V, 1902 végrh. sz.

A r v e r é s i  h i r d e t m é n y .

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 
LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a saujhelyi kir. jbi- 
róság Sp. 1. 376—3 s*. végzése által.Tol
lák Ab rali ám saujhelyi lakos javára Ólbey 
.János n.-rozvngyi lakos ellen 540 kor. tőke 
ennek 1899. év auguszt. hó 15. napjától 
számítandó 5 százalék kamatai és ed lig 
összesen 109 kor. 30 fii. perköltség köve
telés erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 1200 
koronárabocsült életnornüekből álló ingó
ságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Kir-hnlmoczi kir 
járásbíróság V 46$. 902. sz. kiküldést 
rendelő végzése folytán N.-lvozvágy közs.• 
ben alperes lakásán leendő eszközlésére 
1902 -ik évi oktober hó I O.-ik (tizedik 
napjának délelutáni 3 órája batáridőül kitii- 
zetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX, t.-cz 107. és 
108. jy a értnUuében készpénzfizetés mel
lett & legtöbbejt Ígérőnek becsáron alul is 
eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t.-c. 108. §.ban megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő. 
Végül felhivatnak mindazok, kik elárve
rezendő ingóságok vételáréból a végrehajtó 
követelését megelőző kielégít tetőshez tarta
nak jogot a mennyiben részükre foglalás 
korábban ‘eszközöltetett volna, és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alóirt kiküldöttnek vagy Írásban 
beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

A törvényes batáridő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztését követő nap 
tói számittatik,

Kelt K,-llolmoezon 1902. évi szept. hó 
20. napján.

Szabo Lajos
kir. bir. végrehajtó.

ELADÓ HÁZ.
Kazinezi-utczai 547. számú ház, 

mely 4 lakásból áll és évente BOG 
koronát jövedelmez, üzlethelyi
ségnek is alkalmas, nagy kerttel 
és lúgossal, kis utczára kijárattal, 
6000 koronáért azonnal eladó.

Bővebbet e házban lakó tulaj** 
(ionosnál.
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