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f i  piaczi helypénz.
A kik tudni szeretnék, hogy 

miért olyan drága az újhelyi piac 
s miért csökken ennek a piacnak 
a forgalma napról-napra annyira, 
hogy maholnap elfogy, azok szá
mára elmondunk egy érdekes tör
ténetet az újhelyi piaczi hely pénzről.

Tudvalevő, hogy minél súlyo
sabbak a piaci helypénz-viszonyok, 
annál drágább és kisebb forgalmú 
a piac. Azért a piaci helypénzt 
minden helyes gondolkozása vá
rosi vezetőség csak olyan mér
tékben, s olyan módon szedi, hogy 
az ne legyen befolyással a piac 
látogatottságára. Mert ha itt csak 
a községi jövedelem szertelen fo
kozása a cél, akkor a város kö
zönsége az emelkedő drágaságban 
tízszeresen szenvedi meg azt a kis 
jövedelem többletet.

No de tudvalevő, hogy Ujhely
ben mindenre inkább gondolnak, 
mint a közönség érdekére.

így áll itt a dolog : a piaci 
helypénzszedés joga — mint álta
lában mindenütt az országban — 
Ujhelyben is bérbe van adva.

Miután városi javadalom, s mi
után bérbe van adva, minden gye
rek kitalálhatja, hogy a bérlő nem 
lehet más, mint Schw eiger  Ignác

Az eddigi bérleti szerződésben 
ki van kötve, hogy a helypénzt a 
bérlő csak a piacon, a Lerakodás 
helyén szedheti.

Schweigcr úr azonban csaknem 
állandóan már a vámsorompónál 
szedte a helypénzt.

S ez rá nézve óriási anyagi 
előny, a közönségre pedig igen 
nagy hátrány és kár.

Mert a kövezetvám is városi 
javadalom lévén, azt is Sclnveiger 
úr bérli. Ha tehát a vámsorom
póknál már megveszik a városba 
jövő paraszton a helypénzt, akkor 
természetesen ezt a helypénzsze 
dést is elvégzik a vámszedő kö
zegek, tehát első sorban is meg
takarít Schweiger úr 8— 10 alkal
mazottat.

Azután pedig — és ez a dolog
ban a közönség sérelme — így

tált hatalmasságoknak, (kiktől más
ként el kívánna ugrani) kezességét 
csalárd szin alatt elháríthassa, mind 
pedig a dolgoknak végén eszeket 
rontó praktikáival falba rúghassa, 
jól tudván, hogy e nélkül oly haszon
talan minden más punetumoknak ré
szünkről való eligazítása, mintha Bé
kességünknek minden órán leomló 
fundamentumát fövényen építenénk.

Ki adattyuk csakhamar nyom
tatásban az egész folyt Tractának 
valóságos Seriessét, és az ausztriai 
Háznak Punktuminkra tütt törvény
telen és ravasz Replicáját s abból 
által látható mirigyes szándékát ki- 
nek-kinek szeme eleibe terjesztjük.

Tapasztalhatja onnan a Sopronyi és 
Pozsonyi utolsó Diaetabeli erőszakos 
és vérrel buzgó Articulusoknak jus- 
ti fik adóját: Eszre veheti dicső And
rás Király inegtsonkittatott privilé- 
giumi helyre állításának tsalárdul 
való elhallgattatását, megtekintheti 
az idegen Német nemzetnek törvé
nyeink ellen tovább is benn az or
szágban fejünkön ülni kívánó el tö- 
kéllett szándékát, fájlalhatja a király 
mellett mindenkor lenni szokott 
magyar Tanátsnak számkivetéséi, s 
úgy a recepta Roligióknak az Sop
ronyi s pozsonyi gyíillés szerint való 
reménytelen meghatározását; vizs- 
gálhattya Erdély országának meg 
nem hallgatását és örökös jobbágyság 
alá való vetésének keserves sorsát.
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megveszik a helypénzt azoktól az 
áruktól is, a melyeket a vámtól 
a piacra menet útközben vagy a 
házakhoz betérve ád el a falusi 
ember s amelyekért tehát igaz
ság szerint nem járna helypénz. 
S mert azok után az áruk után, 
amiket útközben a kofák megvá
sárolnak, dupla helypénzt kap a 
bérlő • a falusiaktól is, meg a ko
fáktól is.

Sok-sok száz forintra megy az 
a jövedelem-többlet, amit ilyen 
módon elért évenkint a bérlő, i 
Schweiger uram éveken át eze
reket vágott zsebre egy a ható
ság által állandón eltűrt szerző- 
désszegés, egy évekig űzött visz- 
szaélés utján — a piaci eladói 
közönség a sok zaklatás és visz- 
szaélés, a helypénz igazságtalan 
magassága és jogtalan beszedési 
módja által elidegenitve egyre 
jobban maradt el a piacról, egy
re kevesebb lett az eladó, s ez- j 
zel arányban növekedett a cikkek 
drágasága.

Hogy milyen külómbség van 
az eddig visszaéléssel űzött és a 
szerződésben kikötött helypénz- J 
szedési mód közt a bérlőre néz-1 
ve, legjobban mutatja, hogy mi
kor a múlt év végen a bérlet le-j 
jártával uj bérletbe volt kiírva azI 
ajánlati verseny, jelentkezett D ic k i  
József budapesti vállalkozó, s olyan 
ajánlatott tett, hogy ha kény te i 
len lesz a helyszínén, a piacon! 
szedni a helypénzt, akkor nem 
adhat többet Scluveigernál. de 
ha neki is megengedik, mint ed-! 
dig Schweigernek, hogy a vám 
sorompónál szedje a dijakat, ak- j 
kor jelentékenyen nagyobb összeget, 
ád. m in t edd ig  Schweiger.

Az ajánlatot egyáltalában nem 
vették figyelembe, avval az ürügy
gyei, hogy feltételes, tehát nem 
tárgyalható. S igy kiadták a z e d - ' 
d ig i  szerződési fe ltételek  mellett a j 
bérletet újra Schweigernak, aki 
most valamivel több bért ígért, 
az eddiginél.

De mégis most már félni kezd
tek a városnál a szerződés meg
sértésével való ilyen szemérmet
lenül frivól visszaéléstől, s segí
teni akartak a dolgon.

De korántsem úgy, hogy kény
szerítik Schweigert a szerződés 
betartására Ez lett volna a he
lyes egyenes és törvényes út, — 
de hát Ujhelyben tudvalevőleg 
nem szokás ezen az utón járni. 
Meg aztán ki merne Schveiger 
Ignácnak kárt okozni? Ha már 
összeütközik az igazság, a város 
érdeke és a Schweiger Ignác ér
deke, hát Ujhelyben a Schweiger 
Ignácz érdekének kell győznie.

A szerződés parancsolja a pia
con való helypénzszedést, a Schwei
ger érdeke a vámsorompónál való 
szedést. Tehát meg kell változ
tatni a szerződést, hogy simuljon 
a Schweiger érdekéhez.

S akik félévvel ezelőtt Dicknek 
azt az ajánlatát, hogy a vámso 
rompónál való helypénzszedés 
megengedésével adják neki bérbe 
a piacot, figyelembe se vették, 
most minden igaz ok és szükség 
nélkül pusztán a Schweiger ér
kében csináltuk egy uj helypénz- 
szedési szabályrendeletet, amely
ben először jelentékenyen fel
emelik sok cikkre a helypénzt, 
(magasabbra sokkal, mint pl a 
kassai helypénz), másodszor pe
dig m ost m ár kifejezetten  m egen
g ed ik  a bérlőnek a vám sorom pónál 
való helypénzszedést.

Tehát megadták most Schwei
gernak ugyanazt a feltételt, ami 
mellett Dick több bért Ígért, s 
miről egy félévvel előbb hallani 
se akartak.

Most már muszáj volt igy meg- j 
változtatni a szabályrendeletet, 
mert még feljelentette volna az 
az ármányos Dick az egész vá
rost, hogy évek óta elnézi a szer
ződésszegést, s még baj lehet 
belőle.

A városi közgyűlés persze egy
hangúlag elfogadta a szabályren
deletet, amely még jobban meg
drágítja az újhelyi piacot. B ú za  
Barna megapellálta az egészet

egyben foglalhatja az egész több 
punctumokra lőtt válasz tételnek 
igazságtalanságát, ki tanulhatja azok-1 

1 nak tsak azért is közönségesen az; 
I ország jövendő gyűllésére való ha- 
i lasztását, hogy fegyverünket le tó- 
| telvén, és az által hálójában kerít - 
I vén, hol Ígéretekkel szokása szerint 
sokakat magához hódítson, hol fe
nyegetésével feltölt szándékának 
erőszakosan consentiáltasson ; akire 
és a Tracta egész Seriessének meg
fontolására. amidőn a nemes Haza 
öszveszövetkezett Statusit és Ren
déit s annak minden rendbeli Lako
sit relogállyulc, nem ködömben egy
szersmind vezérlő Fejedelemségünk
ben Autoritásunk, s hivatalbeli gond
viselő tisztünk szerint tudtokra ad
juk. hogy ki tanulván, és világosan 
észrevevón kevély ellenségünknek 
régen róllunk magában elvégzett Is
tentelen szándékát, vegyék elméjükre, 
vagy tsak az akkoráig lőtt negotia- 
tióknak mivoltából is édesítő álnok
ságokkal teljes igyekezeteit, aki mi 
dőn látná megerotlenedett hadának 
a nyugvás által lett megépülését, meg 
koplalhatott várbeli Rraesidiuminak 
felelevenedését, és netalántán más
honnan is jöhető segítségének remény 
ségét. elszakasztá a frigy beli időnek! 
kötelét és az által noha az extensio-1 
nak elmulhatatlaii szükséges voltát I 
mindenképpen megmutassuk és siir-1 

Igessük, a tovább való Tracta centi-1

imádóját minden igaz ok nélkül 
abbahagyd. Kihez képpest minthogy 
a Mediationál is tudva vagyon ki 
hiresitendő minden dolgainkban való 
sinoeritásunk. és az egész keresztény 
világ is esineri, s javallya Isten ál 
tál fel vett fegyverkezésünknek 
igaz ügyét, buzdullyon fel kinek 

| kinek hazáját igazán szerető Magyar 
vére a bosszuállást kereső kevély 

| ellenségne : bosszuállására, és aki 
most is az eperjesi irtóztató mé
szárszéknek példájára nemes Vé- 

I rönkét ontani, s testünket konczolni,
I jószágunk at kótyavetyére botsáj- 
tani, és azt egész nemzetestül ki ir
tani igyekszik, fordítsuk annak nya
kára igaz ügyünk mellett isten által 
kivont szablyánknak bosszúálló élit, 
és ki..i mutassa meg valóságos cse
lek« .Hitel, hogy amidőn édes Hazá
ján.: ; szabadságát szereti, annak ki 
munkálódását néző kevés alkalmat
lanságát is nemcsak szívesen szen
vedi. hanem annak felette vérének 
kiomlá át is nem kimélli, elhihét- 

! vén minden bizonynyal, hogy az 
iga Ügyet szerető Isten minden dolga
inkat oly végre vezéreli, a melyért há
laad > szívvel magyar nyelvünk dicső
ségét örökké hirdesse. Datum ex castris 
nostris ad Érsek Újvár positis Die 30. 
Mensis .Julii Anno Millesimo Septin- 
gentesimoSexto. Franciseus Rákóczy 
mp (L. 8.) PauUis Ráday de Eadem. 
mp. Franciseus Aszalay mp.

s a vármegye valószínűleg a de
cemberi közgyűlésen fogja tár
gyalni. Résen leszünk.

*
D ick  József is megfellebezte 

annak ideién ajánlatának eluta
sítását. A képviselőtestület a fe- 
lebbezést elutasította, mert 1 )ick 
nem újhelyi polgár, hát nincs jo 
ga felebbezni.

Dick tovább apellált, s a szept.
29-ki megyegyűlés elé került az 
ügy. Itt a tiszti ügyész utasítani 
kérte a várost, hogy terjessze be 
a szerződési feltételeket s egyéb 
iratokat, hadd lássunk tisztán a 
dologban.

Id- A ieczner  Gyula idegesen 
szólalt fel, hogy erre semmi szük
ség, a képviselőtestület határo
zata helyes, azt helybe kell 
hagyni.

De Som ogyi  alügyész megma
gyarázta, hogy helytelen a hatá
rozat, s erre a megyegyűlés Mecz- 
nerrel szemben az ügyészség in
dítványát fogadta el, s igy érdem- 
benezt az ügyet is a jövő köz
gyűlésen fogják tárgyalni.

Schw eigcr  ur pedig azóta is, 
mint eddig, a szerződés ellenére, 
a vámsorompónál szedi a hely
pénzt, s a hatóság ezt elnézi, s 
nincs, aki a városi közönség ér
dekében a szerződés betartását 
követelje tőle.

ígértük, hogy Írunk az általános 
városi javadalombérlő Schweiger 
ur viselt dolgairól. íme egy feje
zet. Majd elmondjuk a többit is.

A borértékesítéssel kapcsolatos 
kérdések.

Irta: Wetterschneider Miksa.
Mád, 1902. okt. 22-óu.

A borértékesítés nagyfontosságu 
égető kérdése mindjobban foglal
koztatja a Ilegyalja lakosságát.

Máig is már mindenféle utón mó
don próbálkoztak e reánk hegyal
jaiakra nézve különösen nagyjelen
tőségű közgazdasági kérdés előbbre- 
vitelében tenni valamit, de sajnos 
eddigelé bizony vajmi csekély ered
ménynyel.

Szei mtem e kérdés egyedül he
lyes, célravezető megoldásának kul
csa nem is annyira nálunk, mint 
inkább a külföldön, bóráink fogyasz
tási piacán van.

Ott kell felvennünk az erős küz
delmet, mert véleményem szerint 
mindaddig, mig egyrészt a régi fo
gyasztási piacokat nem sikerül visz- 
szahóditanunk, és másrészt mindad
dig. inig a fogyasztási piacz mai 
igen szűk keretét nem bővítjük, ad
dig ittten hiábavaló minden jajve
székelésünk. hasztalan bármi 1 féle in- 
tézkédésiink. Boraink megösmerteté- 
sével és megkedveltetése által kell 
tehát azok keresletét minden tőlünk 
ki telhető uton-módon fokozni, hat
ványozni.

Erre pedig leginkább a mozgé
kony, agilis kereskedő osztály van 
hivatva, sőt szerintem egyedül csak 
ez képes  ̂ ily irányú eredményes te
vékenységgel, kifejteni, s éppen 
ezért a szolid, reális kereskedőt e 
törekvésében, e költséges, nehéz és 
fárasztó munkájábán lehetőleg tá
mogatni kuli, mert tulajdonképen 
ezek úttörői a fogyasztási piacz meg
szel zésének.

Boraink értékesítésének egyik leg
nagyobb hátrányát, egyik legna
gyobb akadályát tudvalevőleg azon 
horribilis magas vámok képezik, me
lyekkel azok más országokba való
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exportálásánál téri h etet nők. Eddig- 
eló csupán Ausztria, főleg pedig (la- 
liczia azon számottevő fogyasztási 
piaczunk, hova borainkat vámmen
tesen vihetjük ki.

Már pedig azon mozgalom mel
lett, mely immár a legmértékadóbb 
testületek által országunk boldogu
lása, függetlenitóse szempontjából 
az önálló vámterület kivívása érde
kébon igen helyesen és dicséretes 
buzgalommal megindittatott, annak 
— t. i. az önálló vámterületnek — 
megvalósulása esetén reánk nézve a 
Hegyalja speciális érdeke borainak ki
vitele szempontjából káros lehet, mert 
mi természetesebb, hogy akkor bo
rainkat az osztrák határon szintén 
súlyos vám fogja terhelni.

Minden félreértés kikerülése vé
gett megjegyzem, hogy magam is 
lelkes híve vagyok a/, önálló vámte
rületnek. mert országunk haladásá
nak, teljes függetlenségének biztosí
tékát egyedül csak ebben látom, de 
mindamellett nem vagyok oly elfo
gult, hogy az abból speciálisan reánk 
hegyaljaiakra háramló hátrányokat 
észre ne vegyem.

Jól tudom, hogy eminens fontos
ságú nagy országos érdekeknek az 
ilyen az ilyen parciális érdekeket 
alá kell rendelni, de ha mi k ülőm
ben is siralmas, mostoha, gazdasági 
viszonyaink mellett kétszeresen érez
nék annak súlyát.

Igaz azonban az is, hogy amig 
egyrészt az Ausztriával való emez 
Üzleti összeköttetésünk némi hasz 
nunkra van, másrészt igen érzéken) 
kárt is szenvedünk miatta. Eme ál 
litásomnak pedig a következőkben 
adom okát.

Nem akarok e helyen ismétlé- 
tekbe bocsájtkoznj. hogy ezúttal is 
elmondjam azon már e lap hasáb
jain is több Ízben kifejtett ama 
meggyőződésemet, hogy mennyire 
leszoktak a mi boraink fogyasztásá
ról s hogy e tekintetben legnagyobb 
ártalmunkra éppen az ausztriai, főleg  
a gácsországi borkereskedők vannak.

Akik csak némileg is ismerik a 
külföldi viszonyokat, azok volnának 
megmondhatói, hogy krakkói, tar- 
novoi, duklai, neusandeczi stb. bor- 
kereskedők mennyire árasztják el 
Oroszországot, —- hol borainkat ez- 
időszerint még legjobban űzetik — 
hegyaljainak keresztelt mindenféle 
kotyvasztékkal.

Az a bor, amit az ottani kereske
dők közül egyesek itt nálunk vásá
rolnak, az némelyeknek csupán cé
gérül szolgál arra, hogy töméntelen 
mindenféle más borok hegyaljai el
nevezés alatt hozhassanak forga
lomba.

Az ily mesterkedők kettős kárt 
okoznak nekünk. Először leszoktat
ják és elidegenítik, amint már is 
elidegenítették a fogyasztók nagy 
rsszét a természetes valódi hegyal
jai boroktól, de meg másrészt ke
reskedőinkre nézve majdnem lehe
tetlenné teszik a velünk való ver
sengést, concurrálást, amennyiben 
őket semmiféle bortörvény nem kor
látozza, nem szorítja meg és e hely
zetüket a mi rovásunkra bizony igen 
igen kiaknázzák.

Hát valóban szomorú, de az már 
Ausztriával való áldatlan közössé
günkből eredő végzetünk nekünk, 
hogy majdnem minden tekintetben 
majdnem mindenkor, ha javítani 
akarunk helyzetünkön, ha legvitatot
tabb érdekeink megvédéséért szél
iünk síkra, akkor is legtöbbnyire 
csak a bennünket kihasználni tö
rekvő szövetségesünk érdekét por 
táljuk, — azon szövetségnek, mely
nek lassacskán áldozatául esnek ösz- 
szes gazdasági javaink.

Kérdem, nem az osztrákok mal
mára hajtottuk-e a vizet, nem az ő 
érdekeiket szolgáltuk-e legjobban és 
leginkább abban, amidőn a borkeres
kedés terén észlelt eges viszásságok 
megszüntetéséért síkra szálltunk ? Is
tenemre igen ! Mert mondjuk csak 
meg az igazat a mi kereskedőink 
realisságából, rigorózus szolid eljárá
sából ők húzzák a legnagyobb hasz
not, mert minél reálisabbak a mi ke

reskedőink, annál jobban disslik, annál 
jobban prosperál az ő üzelmük és mes
terkedésük.

Valóban igen érdekes volna tájé
kozást szerezni 'arról, hogy egyes 
galíciai kereskedők, kik tőlünk 20— 
30 hordó hegyaljai hort vásárolnak 
ugyan hány és hány száz heetoliter 
főleg olasz bort szereznek be, de 
bizonyára nem azzal a célzattal, hogy 
azokat mint olasz borokat hozzák 
forgalomba.

.Vem lehet tehát elég gyakran s elég 
nyomatékosan hangsúlyozni azt, hogy 
mértékadó köreinknek minden áron arra 
kell törekedniük, miszerint Austriában 
is a mienkhez hasonló, szigorú bortör
vény hozassék.

Hát bizony sajnos, de borértéke
sítés dolgában igen rosszul állunk a 
Hegyalján. A nehéz viszonyok nyo
masztó önsúlyát egyenlően érzi és 
egyenlően sínyli ugv a termelő, mint 
a kereskedő.

E sajnos körülményeket, boraink 
ily rendkívül nehéz értékesítését fi
gyelembe véve, talán nem is helyén 
való és időszerű fölvetni azt a dől 
got, amelyet im elmondandó vagyok

De e kérdést kihatásában oly lé
nyegesnek, oly fontosnak ítélem, 
hogy nem hallgathatom el annak 
már ezúttal való fölemlitósét.

Köztudomású, hogy a mostani 
borárak mellett milyen számottevő 
és a termelőket érzékenyen érintő 
tényezőt képez a hordó. Ez amint 
látszik boraink árával éppen fordí
tott arányban áll, ugyanis ennek 
folytonos hanyatlása mellett a hor
dók ára egyre nagyobbodik.

Hogy pedig nálunk a borokat hor
dóval együtt adják el, ez egy ősré
gi időktől fennmaradt olyan abusus 
mely talán a világ egy borvidékén 
sem találja mását.

Régi időkben, midiin a hordók 
párjának ára 4—5 frt között válta
kozott, könnyen tultehették mago
kat e kérdésen, de bizony ma, az 
azelőtt sohasem ösmert nagy tőke- 
befektetések és óriási fáradozások 
árán termelt aránylag olcsó boraink 
nál 10 frtos vagy esetleg még drá
gább hordók bizony igen-igen szám- 
bajövő faktort képeznek.

Saját érdekeinket mélyen sértő in- 
dolenczia, vitális érdekeink előmoz
dításáról való könnyelmű lemondás 
tehát, ha e fontos kérdésben semmit 
sem teszünk.

Rendkívül csodálom, hogy az arra 
hivatott egyesületek, vagy testületek 
ily irányban még semmiféle mozgal
mat nem kezdeményeztek.

Elösmerem és belátom magam is, 
hogy egy ősrégi időktől bevett szo
kást különösen sok ember megcson
tosodott konzervatizmusa mellett oly 
könnyen megváltoztatni nem lehet, 
de viszont egy közös és mindannyiun 
kát közelről érintő ügyről lévén szó, 
el sem gondolhatom, hogy közös 
elhatározással vállvetett erővel és 
akarattal ne lehessen e kérdésben 
valamit elérni.

A gazdasági egyesületnek mint 
arra talán leghivatottabb tényezőnek 
kellene mielőbb megindítani a moz
galmat arra nézve, hogy boraink ára 
mint minden más bortermő vidéken hordó 
nélkül és lehetőleg hectoliterenként sza- 
bassanak meg. A módozat, hogy ez 
miként volna legczéliranyosabban 
megvalósítható, egyelőre kivid esik 
mai fejtegetésem keretén. Annyit 
azonban már most is megjegyzek, 
hogy nézetem szerint a kérdésben 
eredményes eljárás szempontjából a 
mozgalmat a legszélesebb mederben 
községenként is kellene megindítani 
és oly irányba terelni, hogy ez esz
mének megnyert hívek boraiknak a 
tervezett módon való eladására nézve 
kötelező nyilatkozatot tegyenek.

Leány diákok.
Mint nem hivatásos újságíró e la

pok hasábján szólok hozzá a kérdés
hez. Előre bocsátom, hogy nem cé
lom vitát provokálni, csupán a fel
vetett eszme megvilágításához ki 
vánok hozzájárulni.

Meghajtok a nők szellemi tehet

sége előtt és szükségesnek is tartom, 
hogy hölgyeink szellemi képzettsé
ge lépést tartson a férfinem szel
lemi képzettségével. Felfogásom sze
rint egy igazán művelt férfi nem 
érezheti magát soha boldognak egy 
műveletlen nő társaságában. Ez 
olyan természeti követelmény, mely 
elől maga a teremtő sem térhetett 
ki. azért teremtő ő a férfi csontjá
ból. hogy hozzá hasoló legyen. A 
nőknek tehát velünk lépést kell tar
tamok. Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy velünk versenyre keljenek, 
hogy bennünket túlszárnyalni igye
kezzenek.

Maga a teremtő mutatta meg szá
munkra a helyes utat azzal, hogy a 
nőt bár hasonlóvá, de nem ugyan
azon anyagból teremté. Nem ver- 
sersenytársat, de segítőtársat akart 
benne adni. A férfit erőssé terem
tette, hogy az élet viharával szem
be tudjon szállani. Jellemvonása a 
nagyobb észbeli tehetség és nagyobb 
akaraterő. Szilárdnak teremté őt mi
ként a tölgyet. — A nőt ellenben 
gyöngéddé és kedvessé. Nála nem 
észbeli tehetség, hanem az érzelmi 
világ jut túlsúlyra. Azért mondják, 
hogy a nő a szivével gondol
kozik.

A nő hivatása tehát nem abban 
áll-, hogy versenyre keljen a férfival 
hanem hogy kiegészítse őt egy tö- 

i kéletes emberré. Miért helyezzük te
hát magunkat ellentétbe- a Teremtő 
ak aratáv al ?

Vagy nem annak mondható-e a 
mai divatos hóbort, midőn a nőből 
mindenáron férfit akarunk nevelni? 
Nem gondolják, hogy ez a termé
szet rendje ellen elkövetett baklö
vés boszúlatlan marad? A mai fer- 

I de nevelést a késő unokáink fog
ják megsinleni. Ma még csak az elö

ljelek mutatkoznak, de már azok is 
! megdöbbentőek.

A nő a családé. Bűnt követ el 
! az, ki a nőt ebből a körből kivonni 
lakarja. Bűnt követ el az, ki a nőt 
| a férfival való versenyre ösztönzi. 
I Adjuk meg a császárnak a mi a 
| császáré s az Istennek ami az Iste
né. így mondja ezt a szentirás. Kö- 

! vessük tanácsát és hagyjuk meg a 
Illőt a családnak

Ha mi, férfiak, az Isten rendelése 
szerint az idővel magasabb színvo
nalra emelkedünk, ne hagyjuk a 
nőt alant, mórt a mi csontunkból 
váló csont, a mi vérünkből való vér.

Nem vagyok ellensége a nőneve- 
I lésnek, sőt az elmondottakból azt a 
következtetést vonom le, hogy a 
mainál is nagyobb gondot kell for- 

| ditani arra. Nem a nőnevelést hibáz- 
j tatom, hanem azt az irányt, melyet 
I a mai nőnevelés követ. Elvitázha- 
I tatlan tény, hogy mai nőnevelésünk 
természetellenes, mert nem a csa
ládnak neveli a leányt, hanem az 
életnek. Nem segítőtársat nevel, ha 
nem önálló egyént, ki az élet vi
harában önállóan, minden támasz 
nélkül is megállhatja a helyét. Ama
zonokat nevelünk az élet számára, 
ahelyett, hogy a családnak védő-an
gyalokat nevelnének.

Mindenre megtanítjuk ma a lányt, 
csak épen ar;u nem, amire legna
gyobb szüksége van. t. i. hogyan 
kell azt a magasztos hivatást betöl
teni melyre teremtve lett, hogyan 
kell egy jónvaló férjet megbecsül
ni, hogyan kell takarékoskodni a 
nagy fáradtsággal, a „véres verej 
tékke! ‘ megszerzett jövedelemmel. 
A m i anya (tisztelet a kivételnek) 
nem abban leli örömét, hogy a 
lánya dolgos, takarékos s az adott 
viszonyokkal számolni tudó jó gaz- 
dasszony, de abban, hogy ha jól 
tud zongorázni, francziául társalogni 
és főleg abban, hogy ha a gymna- 
siumból jó bizonyítványt hoz haza.

A mai divatos hóbort szerint ne
velt eányból lágyrészben kivész a 
nőiség Szív világát lenyűgözi az ész 
hatalma. Borzadva tekint maga elé 
s elégedetlen sorsával, hogy anyá
nak lett teremtve s úgy szólván va
lamennyi leány-diák szentül megfo
gadja, hogy nem megy férjnez 
soha.

A természet örök törvénye azon
ban hatalmasabb, mint a félreveze
tett ész akaratereje, s onnan van az. 
hogy a kitanitott, a férfiúnak ne
velt leányok nagy része visszatér ere
deti rendeltetéséhez, s nem siet ma
gasabb tudományos pályára. Hibás 
irányú nevelése folytán azonban 
nem találja helyét a családban. Az 
uj szerepkör ismeretlen előtte s ide
gen isteneknek áldoz. A helyett 
hogy férje homlokáról a gondterhes 
redőket elsimítani igyekeznék, köny 
nyelmtisógévol és pazarlásaival ne
hezebbé teszi annak munkáját s el
keseríti életét. Örömét nem gyer
mekeiben, hanem divatos ruhákban, 
drága ékszerekben és mulatozásá
ban találja. Jaj annak a férfinak, 
kit sorsa egy ilyen nőhöz köt.

Mi más volna az élet, ha a nőt a 
család részére nevelnek! A nagy 
fényűzést egyszerű, de kedves csa
ládi élet, a könnyelmű pazarlást és 
aggasztó nyomort, a megelégedés 
és jólét váltaná fel. A család büsz
keségét, a gyermeket, maga az anya 
nevelné és nem bízná a sokszor 
durva cselédekre, mint ahogy most 
teszi.

Bár a mai modern nőnevelést tel
jes mértékben elítélem, mindannak 
daczára nem vonom kétségbe a le- 
ánv-gymnasiumok létjogosultságát, 
mit oly alapot, mely a nők maga
sabb, tudontányos képzettségéhez 
úgyszólván nélkülözhetetlen. Nyil
vánvaló.hogy a nők között vannak 
oly szellemi kiválóságok, kik a fér
fival is kiállják a versenyt, sőt nem 
egy esetben még túl is szárnyalják 
Bűn volna tehát az ilyen nagy szel
lemeket semmittevésre kárhoztatni, 
parlagon hevertetni. így gondolkod
hatott a kultuszminiszter is akkor, 
amidőn a leány-gimnáziumokat meg
nyitotta. És épen azért nem jelent
heti azt, hogy most már minden le
ánynak gymnasiumba kell járni, 
hogy műveltnek tekintessék. A ta
pasztalat pedig eléggé bizonyítja, 
hogy az a sok beiratkozott növen
dék nem csupa lángész. A leány- 
gimnáziumokba való torlódás nem 
közszükség, hanem divatos hóbort. 
Egy egészségtelen állapot, mely or
voslásra szorul.

Ha az a nagy tudományszomj a 
családi neveléssel összhangban álla
na, még nem volna baj, sőt nyere
ségnek volna nevezhető úgy a tár
sadalomra. mint az államra. így 
azonban útját kell vágni ennek a 
divatos majmoiásnak. Nem koll a 
leány-gimnáziumokat el törülni a 
föld színéről, hanem csak arra van 
szükségünk, hogy ne tekintessék a 
nő — férfinak. A magasabb a tu
dományos képzettség ne legyen ke
nyérkereső eszköz a nő kezében, 
mint a férfinál. Nem azért kell a 
leányoknak tanulni, művelődni, hogy 
önálló kenyérkereső legyen, hogy 
a férfival versenyre kelljen, hanem 
mint azt már mondám, azért, hogy 
mint Istentől rendelt segítő társunk 
hozzánk hasonlóvá legyen, velünk 
lépést tartson.

Szerény véleményem szerint a 
nőknek egyedül a tanítói pályához 
van jussuk, mint olyanhoz, mely a 
családi nevelésnek kisegítője. E té
ren nem versenytársak a férfival, 
de hatalmas segítők a nevelés fá
radságos munkájában. Hivatásszerű
en töltik be azt a szerepkört, mely
re a férfiak, ha nem is képtelenek, 
de nem hivatottak.

Mindaddig, inig az óvónők és ta
nítónők e téren a hivatásuknak 
megfelelő szerepközt töltik be, tol- 
jesen jogos téren állanak, de mi
helyt a férfiakat leszorítani töre- 
kesznek, egészségtelen állapotok 
megteremtőivé válnak.

A nevelői pálya kivételével csu
pán orvosira tarthatnak igényt a 
nők, de a lehető korlátozással. A 
női orvosok ha nem is pótolnának 
közszükséget, de sok esetben igen 
jó szolgálatokat tehetnének. E té
ren is érvényesülhetnek, mint nók, 
mint segítőtársak, a többi pályán 
azonban csak mint versenytársak.

Mihelyt pedig a nő versenyre
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kul a férfival, azonnal "bomlásnak 
indul az urkölc.-'i világrend. Már is 
közeledünk ahhoz, hogy fejutetujéru 
állítsuk a világot. Ha azonnal ki 
nem józnnodunk a mostani erkölcsi 
mámorból, csakhamar megesik az a 
satyra, hogy dr. kisasszonyok, ügy
véd. törvényszéki- és táhlabiró höl
gyek fognak maguknak férjet vá
lasztani a flasztorkoptató. munkake
rülő fiosurokhél.

Vannak nők, kiket veleszületett 
hajlamuk iiz a tudományos pályára 
Hagyjuk meg ezeknek a leány-gim-j 
náziumokat. Meg vagyok erről győ
ződve, hogy ha a szülök ezen mo
dern intézeteket nem fogják olyan 
szükséges rossznak tekinteni, melyet 
minden leánynak el kell végezni, 
ha nem fogják azt a női-műveltség 
fokmérőjének tekinteni, de valódi 
czélját és hivatását felismerik, akkor 
a leány-gimnáziumok megalkotása 
semmi veszedelmet sem hoz a tár
sadalomra, sem pedig az államra.

Meg kell értetni a szülőkkel, hogy 
ezen intézet nem fokmérője a női 
műveltségnek, de nem is biztositó 
intézet a hoppon maradt, a férjhez 
nem ment leányok számára. Ezen 
intézetnek nem lehet czélja a női 
hivatással össze nem férő hivatalokra 
készíteni elő a nőket. Hagyjuk még 
azt a tudományt szomjazó leányok
nak, kik természeti hajlamaiknál 
fogva magáért a tudományért ké
pesek az éjét napallá tenni és zár
juk ki azokat, kik jövedelmező ál
lás. vagy zsíros hivatal—kedvéért 
tóoiifnakoda.

Ne kicsinyeljük a női nevelés fon
tosságát, mert bízvást elmondhatjuk 
hogy hazánk ezer éves fennállásá
ban nem csekély részük van höl
gyeinknek. Azt a mély hazaszerete- 
tet, mely szabadságunk és önálló
ságunk védő bástyája, az anyatej
jel szívjuk magunkba.

Ehhez azonban «em leány-gimná
ziumok. hanem leánynevelő intéze
tek kellenek, melyekben a serdülő 
leányokat házias nevelésben része
sítenék és takarékosságra szoktat
nák s a hol a legújabb „testamen
tumra", hazánk és nemzetünk ezer 
éves történelmére fordítanák a fő- 
sulyt.

H o rvá th y  G yula.

A M E G Y E  É S  A  V Á R O S .

X  A m egyeb izo ttság . Most az év 
végén jelent meg a vármegyei bi
zottsági tagoknak 1902 évi névsora.

Egy kis hibát találtunk benne.
Azt, hogy a szavazattal biró tiszt

viselők közé fel vannak véve, pedig 
az 1880: XXI. te. öl. (és nem mint 
az összeírás mondja, 5.) §-a szerint 
nincs szavazati joguk: ifj. Bajusz 
József árvaszéki jegyző (a törvény 
szerint csak á. sz. elnöknek s ülnö
köknek van szavazatuk.) és Schőtr 
Miksa pénztári ellenőr, (Csak a pénz- 
tárnokok vannak a törvényben.)

11a a törvény szerint csinálták 
volna, akkor májusban kettővel ke
vesebb szavazat lett volna a Kos- 
suth-ünnep ellen. (S azt hisszük, ifj. 
Bajusz József és Schőn Miksa is na
gyon megköszönték volna, ha az 
összeállításnál kihagyják őket, s igy 
szavazati jog hijján, nem lett volna 
muszáj szavazniok.)

HÍREK.
—  K inevezések, a vallás- és közok

tatásügyi miniszter Révay Ödön s,- 
pataki tanítóképző intézeti tanárje
löltet ugyanoda segédtanárrá nevez
te ki. — A király Kati Bela 
kassai Ítélőtáblái tanácsjegyző albi- 
rót a varaiméi járásbírósághoz járás- 
birónak kinevezte.

—  H ivata lo s  kö rú t. Talapkovics Va
zul kir. tanácsos pénzügyigazgató, a 
megyében levő 8 adóhivatal meg
vizsgálása és a pénzügyi admini - 
tració egvébb ügyének ' felülvizsgá
lata céljából hivatalos körúton van.

—  E lje g yzé s  Domokos István tokaji 
adóhivatal gyakornok eljegyezte Kr:>j- 
nynk Margitét. Krujnyák Géza ottani 
városi főbíró leányát.

— Tan u lm ányút. Sa/cebetger Soma 
helybeli m. á. v. gépész mérnök ta
nulmányútra Törökországba utazott,

- Á th elyezés. Havas Ármin gé
pészmérnököt Uj.ielyből a Máv. igaz
gatósága Budapest-ferenezvárosi fii- 
tőházhoz helyezte át. Utódja Új
helyijeit Pongrácz Samu mérnök lett.

— A rics e i K ossuth-ünnep rende
zősége a táncestély tiszta jövedel
mét, 49 korona 60 fillért beküldte 
hozzánk. Köszönettel nyugtatjuk, s 
felülfizettek: Eiszelt Vince 5 kor, 
N. N. 4 kor.. Csíki Imre 3 kor.. Klein 
Ármin 2 kor., Benárd Mihály, Kele
men István, Csűri András 1 — 1 kor.

— Tem p lo m sze n te lé s i ünnepély. E
hó 19-én fényes felszentelési ünne
pély Ível adatott át az újonnan reno
vált megyaszói ev. ref. templom a 
közhasználatnak. A környék lelkészei 
élén Keresztury József esperes-lel
kész délelőtt 10 órakor, alkalmi be
széd kíséretével megnyitotta a temp
lom ajtaját; majd bent a szószékből 
szép alkalmi imát mondott. A rendes 
vasárnapi egyházi szertartást Hózser 
Emil egyházmegyei főjegyző végezte. 
Az úrvacsora kiosztásánál Székely 
Imre harkányi lelkész Jfungált. Ivét 
csecsemőt Kenyeressy Árpád t.-luczi 
lelkész keresztelt meg. Ezekkel a 
templomi szertartásoknak vége lett. 
Következett a bankett, a melyen 
85-en vettek részt. Gróf Andrássy 
Dénesnek és nejének üdvözlő távirat 
menesztett. Ezen nemeslelkü grófnak 
köszönheti ugyanis Mogyaszó uj dí
szes templomát, a ki maga 24 ezer 
koronát küldött annak építésére.

— D e rék  szállodás. Panaszosan ir
tuk meg, hogy a Korona szállodá
nak az omnibusza még most is fe
ketesárgára van festve, pedig a szál
loda most már nem »kormánypárti« 
mint eddigi tulajdonosa alatt volt 
Örömmel konstatáljuk, hogy felvilá
gosításunknak foganatja volt, a szál
loda derék uj bérlője. Lévai Izsó si
etett az omnibusztr szép pirosra be
festeni, s a gyűlölt szint eltüntetni. 
Helyesen tette !

— L e lk e tle n  anya. Pár héttel eze
lőtt Czukermann Albertné Bodrog- 
Szerdahely és Szomotor községek 
között a szőlőben egy gyermeket 
talált. Ezt azonnal elvitték a kassai 
lelencházba, melynek igazgatója a 
gyermeket, mivel kiléte megállapít
ható nem volt, Szerdahelyi Gellért 
névvel látta el és özv. Csorbánénak 
adta dajkaságba. A keresztelőt a 
gvermekmenhely igazgatója f. hó 
19-ére tűzte ki és oda a gyermekkel 
a tápanyát is megidézte. Ez megje
lent, de vele jött Bohács Vilmosnó 
is, a ki azt vallotta, hogy a gyermek 
az övé és ő adta Cukermannének oda 
azért, mert azt hitte, hogy ez örökbe 
fogadja. A rendőrséghez tették most 
az ügyet, mely erélyesen nyomozott 
és a vizsgalat adataiból kitűnvén, 
hogy gyermek kitételről lehet szó, az 
ügyet a kir. ügyészséghez tette át.

S zeren cse  a szerencsé tlenségben . A
jónevű L. vendéglős nemrég eladta 
üzletét, hogy San-Franciscoban élő 
gyermekeihez költözzön. Körülbelül 
60.000 koronával kelt útra. Ismerő
sei alig gondoltak már reá, mignem 
itthon az a hir terjedt el róla, hogy 
L.-et Brémában, midőn az Amerika 
felé induló hajóba akart szállni, ügyes 
zsebmetszők teljesen kifosztották. 
Ugyanezen időtájt L.-nek egyik ifjú
kori barátja egy hosszú panaszos le
velet kapott, melyben L. igazolta a 
hirlapközlemények valódiságát és arra 
kpri O. barátját, hogy jönne segít
ségül azonnal Brémába. A baráti 
kötelék folytán 0. azonnal odauta
zott. S ma O. felesége, a következő 
meglepő levelet kapta a férjétől : 
„Képzeld csak, hogy L -nek a nagy 
pechje mellett minő nagy a szeren
cséje ! A gazemberek kilopták zse
béből a pénzzel telt tárczát és ezt 
kiürítve, eldobták. A rendőrség meg
találta a tárczát és ebben nem talált

jogvebet. mint egy sorsjegyet, melyet
L. a Török A. és Társa bankházánál, 

, Budapest, VI.. Teréz körút 46 a., mely 
tudvalevőleg hazánkban a legnagyobb 
osztálysorsjáték-ilzlet. vásárolt. Köz
ben az osztálysorsjáték húzásai vol 
tak s te emlékszel reá, hogy eluta- 

i zásom előtt Töröktől huzási jegyzé
ket kértem. A mint L. sorsjegyét 
mutatta, a nélkül, hogy bármire is 
gondoltam volna, megnézem a sor
solási jegyzéket és látom, hogy L. 
sorsjegyét nagy nyeremény nyel húz
ták ki.‘ Képzelheted, mennyire örült 
ennek L. barátom.“

—  O rvosi kö rökben  mar rég ismert 
tény, hogy a Pere ne z József keserű- 
viz valamennyi hasonló vizet, tar
tós hashajtó hatása és említésre 
méltó kellemes izénél fogva, már 
kis adagban is tetemesen felülmúlja. 
Kérjünk határozottan F e r e n c z 
József keserüvizet.

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 szi- 
veskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás álljon be.

A k i a d ó h i v a t a l .

KÖZGAZDASÁG.

Az újszülött.
(W . B .) A magyar közvélemény 

által oly sokat izgatott, beteges so
vány magyar kereskedelem, végre 
mégis megtermékenyült, és az e na
pokban tartott soproni ÍV. országos 
kereskedelmi kongresszuson — hosz- 
szas vajúdás után — meg is szülte 
első szülött fiát:, az Országos Ma
gyar Kereskedelmi Egyesületet.

Lehet, hogy e lázas türelmetlen- 
séggel várt szülés még igen soká 
késett volna, ha a pozsonyi mező- 
gazdasági kiállításon az Országos 
Magyar Gazd. Egyesület által a ma
gyar kereskedelemre mért hatalmas 
ütés nem sietett! azt. Sőt az előz- 

! mónyekből ítélve, még azt is haj
landók vagyunk elhinni, hogy jól 

j kicserzett háta még e kíméletlen 
| náspágolást is némán, minden meg
torlás nélkül tűri el, legfeljebb csak 
egy fájdalmas felsziszszenéssel adja 
tudtára kegyes náspágolójának, hogy 
megérezte, ha Láng kereskedelmi 
miniszter debreceni beszédében a 
magyar kereskedelem és ipar nem
zeti tradícióit bizonyítva kereske
delmünk önérzetét fel nem ébreszti, 
és gróf Wickenburg kereskedelmi 
államtitkár soproni megnyitójában 
ki nem mondja, hogy a nemzeti va- 
gyonosodás alapja csupán az ipar és 
kereskedelem. Talán ma is gyáva 
megadással tűri kereskedő világunk, 
hogy minden ki és ki nem sütött 
misériánkért csakis ő legyen a bűn
bak. Némán viseli el; hogy ő legyen 
a közprédára álló pofózó gép, amin 
a jó urak erejüket és harcias ked
vüket a visszaveretés legkisebb esé
lye nélkül próbálgathatják, s akin a 
legnagyobb szeretettel üthetnék vé
gig, ha valakinek eszébe jutott de
rült kedély ÜKet megzavarni, vagy 
akadt valaki aki b. személyük orra 
alá egy kis borsot dörgölni merész
kedett.

Nem tudj ük, hogy a kormány e 
két vezérférfia e kijelentéseiket, jól 
meggondoltan, saját intenciójuktól 
vezettetve, avagy csupán hízelgés 
képen mondotta-e? Az első esetben 
meghajlunk előttük, mert nemzeti 
létünk előfeltételeit nemcsak hogy 
helyesen fogják fel, hanem látjuk 

j is jó szándékukat. A második eset- 
í bon, jól eső mosolylyal mondunk a 
hizelkedésért köszönetét, mert az

nekünk nagyon jól esett. Kótszere- 
I sen jól esett. Jól esett, mert hizel- 
I gés volt, és jól esett, mert használt 
is. Használt pedig nagyon ez az ön
tudatlan czirógatas. mivel kereske
delmünket öntudatra ébresztette. Es 
ez az öntudatra ébredés oly vóghe- 
tetlen jól esik nekünk, hogy hála
telt megelégedéssel dörzsölgetjlik 
kezeinket, mint az, aki mindenféle- 
képen jó üzletet csinált.

Nem vonjuk azonban kétségbe, 
hogy a fejlődés természetes rendje 
szerint minden javas segítség nél
kül is megszületett volna e várva- 
várt újszülött, úgylehet azonban, 
hogy már egy kissé elkésetten.

De elvégre is a szülés okai s ma
ga az egész procedura is mellékes, 
a fő. hogy a magyar kereskedelem 
megadta az életet" egy oly üdvös 
intézménynek, amely megerősödve 
hivatva lesz őt mindenhol és min
den időben és minden körülmények 
közt támogatni, érdekeit mindenki
vel szemben megvédelmezni, mint a 
hogy az OMGE-nak is ugyan ez a 
kötelessége volna, nem pedig a sze
mélyes élű harcot a közérdek elébe 
helyezni.

Es a reménykedő magyar közvé
lemény? Könyben úszó boldog mo
solylyal néz újszülött csecsemőjére, 
akitől minden boldog álma megva- 
lósitésát várja. Az igaz, hogy van
nak irigy, gálád szomszédok, akik 
a boldog szülők ártatlan csöndes örö
mét minden igaz ok nélkül, minden 
módon megrontani akarják, akik az 
újszülött, tisztességes származásában 
is kételkedni mernek, ez azonban a 
csöndes örömet nem zavarja, mert 
tudjuk róla, hogy ez csak a vérük
ben levő torzsalkodás eredménye. 
Eddig a faktum.

Es most a kombinációk. Vájjon 
az anya: a magyar kereskedelem 
fog-e elég táplálékkal bírni, hogy 
apró csemetéjét nagygyá és erőssé 
nevelhesse? Vájjon elég szeretettel 
fogja-e benne az önzetlen, a közjó 
iránti nemes ambíciót istápolói? Es 
vájjon a munkabíró, az erős ifjú, 
nem fogja-e életerejét a nemtelen 
szenvedélyek posványában elfecsé
relni? céda, beste teremtmények ka
cérkodó csalogatásai nem fogják-e 
megtántoritani ? Avagy életerejének 
büszke tudatában nem tagadja-e 
meg még szülőanyját is? Vagy a 
szülőanya a szemet-szemért, fogat- 
fogért elvét tanítva nem fogja-e őt, 
a komoly munkától elvonni ? Ön
kéntelenül is e kérdések ütlenek 
elénk, mert ismerve faji speciális 
jellegünket: a testvér harcot, eleve 
is inegszeretnénk e komoly munkára 
született intézményünket attól óvni. 
Mert a „seinper litigans" szerepe 
csak annak való. aki minden komo
lyabb munka hiányában egyéb mó
don életjelt adni magáról nem tud, 
már pedig az OMKE-nak igen sok 
és jgen fontos elintézni valói volná
nak.

Azt elismerjük, hogy igen sokszor 
ki lesz téve az insultusok ezer és 
ezer nemének, de bízunk komolysá
gában, hogy a kihívásokra csak a 
közvélemény szükséges felvilágosí
tásáig fog reagálni, előhaladásában, 
komoly munkálkodásában azonban 
nem gátoltatja meg magát. Most 
egyenlőre csak szeretettel fogadjuk, 
és mondjuk : iidvözz légy.

A szerkesztőség üzenetei:

Z8. B. Zombor. Legközelebb jönni fog. A 
kért számot nem küldhotjUk, m ert teljesen 
olfogyott.

A. Géres. -Jönni fog.
T. J. Kazsu. Úgy látszik, hogy ön más

hol volt, mert mi mit som tudunk.

K ia d ó tu la jd o n o s : 

LANDESMANN MIKSA



■ 285, 236 és 4Ö9.1002. V. I ~
Árverési hirdetmény Kgy k*  fl!Ual int,’1HSens

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881 Im ^Ac I /a Aa CAN/irt
övi LX. t -ez. 102. g-n értőimében K ^reSK eCIO -SeU C O  
ezennel közhírré teszi. hogy a saui- i.j , /y„- , c , •

\ helyi kir járásbíróság |íW  V. |. kl ‘ J a *oet és csemege sza km a  
I 81(1. 11101. \' I. ;u>s l,és 11102. \'. I 1)7 ö/r// jártas, a  ~ O H II (I / /  vagy
! kii.V0',kwí í bB" J i  belépésre léivé-! nvtból dr. bried Lajos o.> dr. Uro»z
! Dezső ügy véd által képviselt Lőwin- tctn(>l':- 

ger József. Fach Lmámiel, Pápai és l 'a t*  K n !  n n ín
Náthán és Neumann Simon javára r  1 a f* K<Un" n '
Büchler Ferencz és lia helybeli lak or' csomt‘K°* os P«P»'-koreskodésél»on 
ellen 400 K.. 70 K.. 280 K.‘és 12(3 K. LÍ,(í*én '‘Szeposmogyeó
OJ f. s jár. erejéig 1000. deczember ------ —_____________________ ,____
10., 1001. jnli 11.. 1002. fehr. 0. és

végr,.iiapa>l" n j r \ 7 1!7U|Vmlr l|:̂ I;;u
es 1365 koronára becsült kővetkező

S S T S S A S  Í ^ S S t S & S :  > »  fe  # »  s z o b a /t s t ta t l .
 ̂Mely árverésnek a saujhelyi kir. Templomok, kastélyok és szobák legújabb 

4 1901-ik évi \ 1. 368,9., j találmányi! és hatásos festése. 13 évi kül-
IJ02. V. I. 675. és 286 5. szánni vétr- c-i r , f , . { , f . ...._ ' o-,, , w tőiül tanulmány folytán, terveket és kolt-zese tolytan 80) kor. 03 íd. tőkekö
vetelésből maradt hátralék és eddig ^vetéseket kívánatra készít
biróilag már megállapított költségek; K i r á l y  E . J ó z s e f
erőjéig Sanj helyben alperesek la- , * . . ~ ,
kasán leendő eszközlésére 1 9 0 2 . évi B y P ‘ “S
október hó 2 7 -ik napjának d. u. 2 órája .tsv;- sy vresr.,
határidőül kituzetik es ahhoz a venni
szándékozók ezennel oly megjegy- ^
zéssel hivatnak meg, hogy az* ér in ----------------------------------------- --------
tett ingóságok ezen árverésen az
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai * t
értelmében a legtöbbet Ígérőnek K f t V / l f  ̂  W l W m  
készpénzfizetés mellett becsáron alól v í v  f M W  M l M l l i f t
is el fognak adatni,

Amennyiben az árverezendő ingó* J c c r c s tc t ih  a csörgő-regmeczi 
ságokat mások isié és feliilfolaltat- . , ,
ták s azokra kielégítési jogot nyer- uradalomban, az lU O ó .  CVVC
tek volna, ezen árverés az 1881. évi j a n u á r  1 4  belépésre.
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezek
javára is elrendeltetik. Értekezhetni lehet a csörgői

iveit Sátoraljaújhelyben. 1902. évi , . . . ,
október hó uradalmi intézetnél, posta és vasúti

Fejér Zoltán.
kir, bírósági végrehajtó állomás CsÖrgO.
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|  jkindetrijény. |
|  A  t. ez. közönséí: tudömására ho?atik, g  
|  ho^y a lulirt intézet földbirtokokra és 5.-;F(.- S 
1  Ujhelyben léuő hátakra 10—50 éui^ terjedő j§

|  Zörlesztéses kölcsönöket |
§  eszközöl. i
|  A  feltételekre uonatkoz bőuebb falui- p  
i  la z ítá s s a l szolgál a §
|  y.-íjliflii Srfliiiá mint faMprntir. I



Szoba fűtésre
ajánlok

s z a l o n  k ő s z e n e t  é s  

I .  r e n d ű  g á z k o k s z o t
jutányos ár mellett házhoz szál 
litva ; egyszersmint ajánlom a fa 
ős kőszén a l á  g y ű j t ő t , 60 da

rab ára 10 kr.

V a l ó d i  S c h i l l e r  b o r
2 6  kr., f e l k é r  r i z l i n g i  62—86 
krért literenként kapható 

Tisztelettel

K L E I N  G É Z A
fiiszerkoreskedő. Papsor-u, 220

V ö r ö s  l ó h e r e , l u c z e r n a ,  f e h é r  

h e r e , n y ú l s z a p u k a ,  b a U a c z i n  é s  

f ű m a g u a h a t

l e g m a g a s a b b  n a p i  á r o n  

v á s á r o l

D e u t s c h  G y u l a
heremagkiviteli nagykereskedése 

B É C S , I I .  R o b e r t g a s s e  2 .

Fernoíendf
Czipöfénymáz. a legjobb fénymáz a világon és fény-erem világos czipő- 
nek a legszebb fényt adja és a bőrt tartóssá teszi. Használt pecsété:- 
czipő, sárga vagy barna bőrből Lyosin < (nagyszerű fénvmáz), hokenvt 

uj czipővé teszi.
A lapít tatot t : 1882. Gyári raktár: Becs. I. Sehulerstrasse 21 

Mindenütt kapható!
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O  B O R E L A D Á S  a

Q  ó v i  T o k  a j h e g y a l j a i

8  a s s z u  é s  s z o m o r o d n i  b o r t  g

J r  ü v e g e n k é n t  i s  e l a d o k .  G

Q  L ővy Adolf\ J j
könyvkoroskedo S.-a.-ujhely

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoralja- jhely.
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