
Hatodik év 56. szám. Sátoraljaújhely, 1903. Szerda, inlins 15.

POLITIKAI ÚJSÁG.

Moniplnn minHnn Q7 PrHnn óc C7 mnhntnn neto , ... .. Elofizotdsi ár: Ogdsz dvro 10 korona, fólővro 5 korona,
Megjelen minden sz erdán  es  szombaton e s t e  Felelős szerk eszti negyodóvro 2 korona 50 fillér. -  Egyes szám ára 10 fillér

Szerkesztőség: Vekerle-t-r 5 0 2 . Dr Buza Barna Khíóhl’ .t.l : Lande.r,.". M i k s aT i  r.á.41̂  W.keriyér 502.

M  naqvváraöi Q3ZSáQ. \ kor  h °rv^t rablócsapat élén jött Dongnak Khuenéit, s vakon ro- vitott a közéleten, még el sem 
'  . be a horvát bán M agyarországba, hanva utána, keresztülgázolnak tör- kezdődött Nálunk egy percre se

Sokáig fog még zúgni Magyar- j10gy a magyar szabadság ellen vényen, igazságon, becsületen. S szűnt meg a korrupció, az erő
országon a nagyváradi puskalö )íarc5 a szálljon. Egy pár hitvány kinevetik a Széli „lágym eleg“ p >  szakoskodás Az erőszaknak, vesz* 
vések viszhangja. Nem közönséges hazaárulót kivéve nem volt ott j litikáját. S ha Khuen után újra I tegetésnek, korrupciónak ez az 
rendőri bitangság az, am iotttö i- magyar ember a seregében. M o st jön majd egy más irány . . . no, eddigi rendszere most csak át 
tént, sokkal tö m, sokkal na- magyar emberek, magyar ország de ne folytassuk. Undorító, na fog menni egy még erőszakosabb 
gyob J annál.- Azok a puskalöve- g-yülési többség támogatja a hor- gyón undorító ez. még romlottabb rendszerbe,
sek bevezetői voltak egy uj kor- vát bánt a magyar szabadság el- Minden vármegye tele van Ör- Hiszem, hogy szemébe nézünk 
szaknak, azok a garázdálkodások jen intézett merényletében. ley Kálmánokkal, akik mindenre ennek is, hiszem, hogy az erő-
sz árny p ró bá Iga tás a 1 egy uj rend- E / a külömbség mutatja lég- képesek, csak hogy a kormány szak csak annál lelkesebb ellen
szernek. Latja, érzi ezt mindenki, jobban rettenetes nyomorult sű kedvében járjanak Mindenre, ha állásra, küzdelemre fog ösztönözni.

m é t T  S  előtt 8 ^  '>-e,désUnke‘ - jönne egy kormány, amely úgy S  hiszek még egyet Az eddigi
1  . ‘ é yf k °  Legyünk hát készen a küz le- kívánná, képesek lennének még kormánypártnak van sok jóhi-
Sok húr közt ha egyet meg lemre. Nem horvát betörő bán- tisztességes politikai viselkedésre szemü tiszteletreméltó tag ja , aki- 

üttink, minden rokon hangú húr dák ellen, hanem kihalt öntudatu, is, —  nem azért, mert szeretik a j<et j „ az bazafias m eggyőződés 
együtt kezd zengeni vele, rezoná! szolgaságba sülyedt magyar éra- politikában a tisztességet, hanem csato|t ahhoz a párthoz Hiszem, 
a hangjára, ü gy  lesz Magyaror berek ellen kell majd vívnunk azt mert mindent megtesznek, amit a b0o-y mint odafent Hock János 
szágon is. M egütötték Nagyvára- a küzdelmet. kormány akar. Politikai tisztessé- ezek is meg fogják most már tel-
dón a piszkos erőszakoskodás be- O, lesznek bőven mindenütt gliknek és meggyőződésüknek ha- j esen ismerni azt a pártol, s el- 
rozsdálni kezdő húrját, — ahol ilyen magyar emberek! Hiszen tára a virsli, amit szavazásuk elő- megy a gusztusuk tőle. Megun- 
csak van ilyen húr az országban, képzelhető-é kormány, amely eb estéjén a hatalomtól kapnak. dórodnak a határtalan szolcralel- 
az mind zúgni kezd újra. Ahol ben az elzüllött társadalomban Rendőri fedezet alatt tolakodni hűségtől, visszaborzadnak a foko- 
van rendőrség, az mind gázolni ne találna támogatókra ? Ha ma a békés ellenzéki hallgatóság kö- zott erőszakosságtól, s ott hagy* 
fog a polgárok szabadságában, kineveznék Haynaul miniszterei zé, hogy ott zavart csináljanak, az ö rley  Kálmánok granicsár 
ahol vannak szolgálatkész mame- nőknek, holnapután már rajon- — buta oláhok szájára adni a seregét.
lukok, azok mind hozzáfognak újra gana érte a kormánypárt és lel- szent Kossuth nevet, hogy an- E s aztán hiszen mindennek van 
a becsületes m eggyőződés cinikus kés feliratokban üdvözölnék a vár- nak a kiabálásával rontsák meg határa. M ég*tán a kormánypárt 
eltiprásához. megyék. az ellenzéki beszámoló csendjét, szolgalelküségének is.

A jeladó  lövés eldördült Nagy- Mindegy ezeknek, akármit esi- — aztán megvadult rendőrökkel jj j,
váradon: kezdődik a hadjárat a nál, akármilyen irányt követ a kaszaboltatni a fegyvertelen né- *
nemzeti szabadságküzdelem elta kormány^ csak kormány legyen, pet; van ennél piszkosabb, nyo- ?
posására, vérbefojtására. Ma jön Bánffy az erőszakos vá- morultabb gazság?  C V ^  0I*U

1848-ban Jellasich jött be Hor- lasztásaival: rajonganak étté, erő- Ez történt Nagyváradon. Ez Aki figyelemmel kiséri az orszá- 
vátországból, hogy elgázolja az szakoskodnak vele együtt, s hir- fog ismétlődni mindenütt az or- gos állapotokat és napi eseményeket, 
öntudatra ébredt magyar nem- detik, hogy ez a helyes. Holnap szágban. Az Örley Kálmánok gyű- ságot* ne^vegyen 0s°zre°napjaink °és 
zetet. . következik Széli, a jo g , törvény, löletes hada mozgósítva van. a n. Rákóczi Ferencz korabeli ese-

Most is felébredt már ez a nem- igazság, a tiszta választás polili- Ha ilyen egy beszámoló, mi- mények között. Most is mint akkor, 
zet, most is, mint akkor, harcot k á jával: akkor azért rajonganak, lyen lesz majd egy-egy választás ? a nemzet jogaiért folyik a küzdelem, 
kezdett a szabadságáért. S most elitélik az előbbi erőszakoskodá- Hát készüljünk el az erőszakra. m^s t^ren, más fegyverekkel, de 
is, mint akkor, Horvátországból sokat (nem emlékezve, hogy az ő Nekünk zemplénieknek úgy se akkor,^^an bólfep^t és harczT párt 
küldenek ide egy császári szol- mandátumuk is ilyen erőszakos- lesz nehéz hozzászoknunk, — hi- az ugyanazon eszmék által lelkesi- 
gát, hogy gázolja el a feltámadt kodásokból született), s tele van- szén voltaképen el se szoktunk tettek, az ugyanazon szent czólokért 
nemzeti öntudatot. nak idealizmussal, törvénytiszte-^ még tőle. Nálunk a jog- lörvény harezba mentek táborában, s e te-

Csak egy külömbség van az lettel. Azután jön Khuen, s kezd és igazság korszaka, a Széli-rend- ösakS az^a kilufnbsé^r<a
akkor  és a m ost között. Elszomo- olyan vad erőszakosságokat, ami- szer. amely az ország nagy ré kettcTközöttT hogy m ig W k ó c z t  
ritó, kétségbeejtő külömbség A k • két Bánffy se merészelt: hát ra- szélien tagadhatatlanúl sokat ja- idejében a békepárt akkor alakult ki,

r n  \  T )  s ~ i  a Már itl nem olyan csendes az élet, • zavarni e gyönyörű összhangot, meg-1 riad s mig egyik kezével az arcára
I  JL V v_y x jl  . mint a mezőn, vadkacsáknak, szalon-1 szüntetni a kacsák hápogását, me frecscsent vizet törli le, másikkal

kuknak, vizi búvároknak, nádi veréb-; lyek csendesen, alig zörögve igye- kutyájának nyakát simogatja, miköz- 
A nadas. nek s a különböző vizi madaraknak köznek vissza a sürii nádasba atiy- ben a hü kutya farkát csóválva ura

a Kclsőmagyarországi Hírlap eredeti tározója, csacsogásából, hápogásából, bugásá-juk után, remegve az evező egy- lábai elé fekszik, két első lábát a 
Tekervényes mezei ut vezet a kis ból eredő fenséges cnaos csapja meg j hangú csöbbanásától, a nád éles zi- csolnak deszkájára helyezve, 

falucska határában lévő nádashoz, a hallgató fülét. i zegésótől, midőn ropogva törik meg Midőn’a férfi feltekintett, gyönyörű
két oldalán a legszebb s legillatosabb A nád egymásra borulva ingado- j a reányomuló csolnak terhe alatt, szép helyet pillantott meg sönkén-
tarka barka virágok nyilunk lehajt- zik, zizegve hajlik szét a sűrűből j Most lassan tovasiklik a csolnak s telenül is annak szemlélésébe merült
ván fejecskéjüket,hogy a forrón sütő előjövő vadkacsa család előtt, a kis | látni enged i a benneülőt vadászni- el. Vizi liliomnak, kákával és vizi 
nyári nap melege el ne tikkassza őket kacsák fürgén, hápogva követik atiy- j bábán, szemébe húzott, széles kari- kúszó növényekkel sürtin belepett te- 
és nagy munkát adnak a zümmögő jukat, ki gyöngéd szeretettel tekint- májú kalappal s a csolnak aljába rület volt ez, melynek hátterében a 
méheknek, mig kiszedik keblükből get vissza s terelgeti, hívogatja maga j fektetett duplacsövű puskával, mely, karcsú és sürii nádszálak egész er- 
az édes nektárt. után a kicsinykéit, mintha mondaná: hogy jól működik s hogy biztos ke- dőséget képeztek. Hasonlított ez a

Az aratás folyik, messziről mint „erre jertek, erre . . . .“ Az ezüst-1 zek irányítják, arról a mellette he- hely az őserdőhöz, melynek szélén 
a sphaerák zenéje rytmikiisan, Iá- szinti csóriának — mint a nép ne | verő néhány szárcsa és vadkacsa a szebbnél-szebb virágok csábítják, 
gyan hallszik az aratók csendes éne- vezi — egész raja bukik fel és le a tett tanúságot. De ebben bizonyára csalogatják, hívogatják az eníbort és 
ke, kiknek e nagy meleg daczára is hullámos légben, majd, ha prédát lát | részes volt a csolnak orrán gugoló ez onged a csábnak, pedig tudja, 
oly jó kedvük van; hogyne, hisz' hangos visongással veti le magát a vizsla is, mely okos szemeit az előtte hogy a mögötte levő sürü renge- 
Isten ajándékát szedik le. vízbe és tovább vadászik az apró heverő szárnyasokra szegzi, vakkant tegből nem tud majd kiszabadulni.

A lég tiszta, csendes, csak néha halacskákra. közbe egyet, mintha elgondolná, Emberünk is ily ily érdekkel szem -
hasítja keresztül, mint a vitorlás hajó Beláthatatlan messzeségben egy mennyi bajba került ezeknek a ki- lélte e fenséges panorámát, eközben 
a tengert, a kőszáli sas, mely s/ár- embert sein látni, de a természetnek hozatala s kellemetlen emlékként vonásai, melyeket előbb széles ká
nyának lebbentése nélkül úszik tova eme pompájába nem is illenék bele meg is rázza csapzott szőrét, hogy lapellenzője miatt nem lehetett jól 
már tollasodéi kezdő fiaihoz. Hirte- az ember; elrontaná o harmonikus a *oá  tapadt vizet lerázza, nem tö- kivenni, szabadon állottak a szemlélő 
len kellemes, lengedező szellő csapja fenséget, e fenséges harmóniát. Egy- rődve avval, hogy urát is bevizezi, előtt.
meg az ember arczát és imo élőt- szerre, talán mert róla van szó, kos ki sorsára hagyván csolnakát, elgon-1 Mintegy 30 éves, nyájas tekintetű 
tünk ; terül el egész nagyságában, J kény csolnakon, lapátját mélyen a dolkozva néz a nádasba. Kutyájának férfi volt, felfelé kunkorodé bajusz-

. teljes fenségében a nádas. vízbe moritve, előjön az ember, meg- eme nem épen udvarias tettére fel-1 szál és oly arczvonásokkal, melyek
Lapu n k  4- oldal,



a bőke eszméje kkor kezdett hódi- gazdasági önállóság érdekének Uríi-j színi szemléről felvett jegyzőkönyv, rást indítanának az ilyen botrá- 
tani, amikor a nemzeti jogokért kiizdö gye alatt egybehívott értekezlettel nemkülönben az igazságügyi mimsz- nyOS késedelem miatt a rendőr, 
tábor mindenektől elhagyatva, újabb sikerült e annyi embert elvonnia a termin által ^beadott terv az 1860. kapitány ellen s megbüntetnék, 
és újabb vereségeket szenvedve, vaj- békepártnak a harcra szervezkedő j évi I. t.-c. 57. ij-a alapjai! tolyo évi Hihelvben iicrv látszik hogv
mi kevés kilátással folytathatta volna! gyűlésen való megjelenéstől, hogy a julius hó E napjanak reggeli 8 óra- J ; ^ ^  ^
a megkezdett küzdelmet: addig a szervezkedés elegendő résztvevő hi- jától augusztus hó 1!) napjanak dél- szabad ilyet elkövetni,
mai küzdelemben a béke eszméje j ányában meghiusittassék. E szervez- j utáni 2 órájáig, a városháza tanács Törvényszékünk erélyes elnöké- 
akkor vetődött felszínre, akkor to-jkedő gyűlés van ugyanis, mint e g y ; termében közszemlére kitetettek. nek figyelmébe ajánljuk ezt a szép 
borzolt magának híveket, a b ike-j utolsó kísérlet arra hivatva, hogy Fülhivatnak ennélfogva mindazok, kézbeSitéSi esetet 
pártákkor alakult ki a küzdők tá- inegállapittassék : kit akarnak tehát la kik a bemutatott műszaki tervek ‘ *
borában, amikor ügyük a legjobban <•.? idő szerint is, folytatólag tovább | és az el'ílogesen megtartott helyszíni — naiaiozas. fartcsy  1 eter, a jo - 
állott. a mikor a legjobb kilátásaik küzdeni a nemzet igazaiért? lesznek- szemle jegyzőkönyvben foglaltak el- sika uradalomnak évtizedek óta köz- 
lehettek a diadalra, amikor seregük e annyian, hogy a küzdelmet siker- len felszóllalást vagy észrevétele- tisztelt szamtartója julius hó 11-én 
nőttön nőtt és a minden áldozatra rel folytathassák, szóval béke legyen- két beadni szándékoznak, hogy eb Szomotoion meghalt. Halala széles
kész közlelkesedés csaknem tetőfokra e vagy háború? * ! Imii beadványaikat Írásban a köz- korben kelt részvétet mert az öreg
hágott E szervezkedő gyűlés eredményét I szemlére való kitétel ideje alatt be- urbana íuagvarsag erényeivel díszes

Már magában véve ez a tény ele- e sorok írásakor még nem tudhatjuk, adják. derék polgártárs költözött el az ólok
gendő volna arra, hogy a legnagyobb Hisszük és reméljük azonban, hogy __  ; sorabob ^ r t c s y  József czigaudi ev.
fokú csodálkozással álljon meg az akik a haicz tovább folytatásán k L i i D i r i /  f es

‘ország ez érthetetlen lélektani rej- meggyőződése« és elszánt hívei: | H I K k K .  Miklós, a kul urmórnokség főnöke,
tély előtt. Mennyivel inkább fokoz-! azokon minden puhitási kísérlet meg- — apósát gyászolja az elhunytban,
hatja azonban ámulatunkat a béke- törött, s azoknak nem szolgálhatott Tisztelettel felkérjük azokat a — Óvjuk meg a közönséget egy gaz
párt azon eljárása hogy minden le- akadályokul a békepárti értekezlet  ----r—z—  ... .—7----—~~7~2 embertől ! Most egy éve egy dr. Blum
botot elkövet arra nézve, hogy a hangzátus jelszava sem a szervezkedő 1 előfizetőinket a  kik m ég hat- RL1(|0lf nevű, középtermetű, tagba- 
harczi pár.t táborát megbontsa, ma gyűlésen való megjelenésre. I rálékban  vannak és a kiknek szakadt, köpezös, gömbölyű arczu,
gába olvassza, küzdelmét lehetetlenné ’ Es hisszük és reméljük, hogy ha!___________ 1_r - TZ— hncxx/ a „ oka t szakáltalan, szemüveges úr jött ügy
tegye. oly szánni harezpárti gyűlhetett e lonzetese leJ“ £:__n 3 X ----------- védi irodámba, felmutatott egy ro

lnié jul. (> iki közös értekezletükön egybe azon az értekezleten, mely m ielőbb m egújítani, illetve a mán nyelvű okmányt s előadta, hogy 
a többség oly értelmű indítványt fo- szám reményt nvujt a küzdelem si- hatráiéknkíit kiep-venliteni szi- °  Romániából kiutasított zsidó ügy-
gad el, hogy a korábbi, hallgatólag keres folytatására, s ha eszerint a z -------—---------------------- ---------7— véd, felesége már útban van Frank-
eg> hanguan elfogadott leszerelési értekezlet eredménye a harc tovább : veskedjenek, nehogy a lap szét- fart felé, de ő több társával lema- 
határozatot fenntartja és végrehajtja folytatásának kimondása leendett; küldésében fennakadás álljon be ra(R; a* esti vonattal tovább kell
A kisebbségre nézve kimondatott, akkor tüstént megszűnik a békepárt j------------------- ;---- ;— ;-------------- utaznia Frankfurt felé, hogy még
hogy állásfoglalása olybá vétetik, konkolyt hinteni a harczipárt tagjai A k i a d ó h i v a t a l .  elérje a hajót, melylyel Amerikába
mintha azon indítványra szavazott közé, sót küzdelmét amennyire ál- y.- tanácsbiró A felsőzempléni utaz‘k- Lemaradás okául előadja gaz
volna, hogy kinek-kinek egyéni po láspontja sérelme nélkül lehet, elő ; ev K(íf egyházmegyében megürese- flirfa»gga|. hogy a „szolgabiró" a 
litikai felelőség mellett való cselek- segitendi, s legalább okképen segéd- dett tan ácsi) Írói állásra Bessenyey Ist- határon nem akarta keresztülbocsá- 
vési szabadsága fennmarad. A Kom- kezet nyújt a kivívandó diadalra. ,..5n ‘ po-vbáy trondnnka ânb s ehőbb táviratozott Budapestre
játhy fél« indítvány azonban, mely (Miglécz.) Sütő Kálmán váíasA tött meg. ^  *  valami „Zsellei" (Sélley).he«, hogv
a leszerelési határozat betartását párt- ov. rof. lelkész. I .... . . . . atbocsassa-e, mert nincs meg a kellő
kérdésnek kívánta tekintetni figye- . , ,. , . . • - A tuggetlensegi kor zasz- pénze. Végre megengedték neki, de
lembe nem vétetett. » ^  y - p  a u Á P O ' s  la já ra  dr. SchŐn Vilmos 30 koro- nincs annyi pénze, hogy elutazzon,

Mégis a jul. tí-iki határozat ille- ^  iVlrbVj'I  H# H»o A  V A K U Ó  B odnár  Gusztáv 2 koronát s ő Isten mentsen, hogy az ügyvéd
tékes helyről,nyert értelmezés sze- w  . T, , 44 adományozott és B őink  Mihály a oollegáktól kérjen csak a zsidó hit-
rint azt jelenti, hogy igenis, a 1 azt be — A dorzsiki kút regenye. Ezalatt , '  • . rpnrW#»M- nvári községtől eszközöljek ki részére némi
nem tartja annak a függetlenségi a cím alatt volt egy rövidke hír a zászlóalap javára rendezett nyári segé]yt>
pártban helye nincs. Mi akart hát „F. 11“ múlt számában, azzal a jó- j mulatságunk alkalmából utólag Felmutatott leveleket miskolezi ós 
ükkor egyéb lenni az áju l. 6-iki ha- hiszemü befejezéssel, hogy „a ható- szintén 2 koronát küldött Fogad  kassai collegáktól, kik ajánlották az
tározat, mint eszköz, ut-mód, alka- ság bizonyosan sürgősen fog intéz- j dk benső köszönetünket A kör újhelyi kartársak figyelmébe,
lom-szerzés a harczi párt megpu kedni a kút kitisztítása iránt.“ npvélmn • F urhr lenő nén/térnok Természetes, az embernek a szive
hitására, s a béke, a leszerelés esz- Naiv kívánság! . . Hát a hatóság neve“ ° n ' . , , megesik könnyei láttára, ós mi is
méjéuek való megnyerésére?! niég ezzel a közkúttal is törődjön? u9yv8y- 1 1. Klem ivaroly a 50 korondt gyűjtöttünk itt össze ré-

Es a puhitás munkája a békepárt Nem elég munkát ad az elveszett a budapesti ügyvédi vizsgáló bízott- SZ(4re< 
részéről azóta is szünet nélkül fo- építkezési iratcsomó kutatása t Mintha sag előtt ügyvédi vizsgát tett és ^z esetet pár hónap múlva elbo- 
lyik. Valahol csak alkalom nyílik bizony ez volna az első eset, hogy irodáját Budapesten megnyitotta. szeltem Karlsbadban egy asztaltár- 
reá, mindenütt. Ezt látva a harczi a dörzsiki kút kebelében emberi test —  Schm id L a jo s  rendőrkapi- saságnak, melynek tagjai az ország 
párt, hogy törekvése meg ne hiú- lett volna ? Hiszen kérem ez ott 11a- tány emlékezetes bűnügye lassan különböző részeiből voltak valók, ne-

* sittassék: jul. hó 14ikére értekezle- pirenden van. Gyermekek és felnőt- jia | ad előre. Csudálatos hogy az vezetesen: Rozsnyó, Szabadka, Síi
tét hirdetett,, meghívón mindenkit, tek potyognak a kútba, mely a lég- .. . . . .  * ‘ .. ’ . ■ megh, Balatonfüred, stb. A társaság
aki a harcot folytatni akarja a nem- életveszélyosebb állapotban van ós ujneiyi toi venyszeK az ug> eK gyors niinden tagja meghökkent és mind
zeti jogok érdekében. Es a békepárt még sem gondolt vele a hatóság, lebonyolítása dolgában a legelső előadta, hogy 50 —60 koronákat gyűj- 
vezére csaknem teljesen ugyanazon Hát ugyan minek törődne vele most, M agyarországon, — s ez az ügy töttek ennek a gazembernek ott is. 
időre szintén értekezletet hirdet a amikor csak egy betegasszony esett egy esztendő óta még mindig Ez a szélhámos, ki az emberek 
gazdasági önállóság érdekében szer- bele ? Várjuk meg míg egy bele is nem tud0tt semmire se jutni. 1902. jószívűségével ily gáládul visszaél, 
vezendő harcz ürügye alatt, meghiva bal. Akkor tálán, de csak talán at- . . , . . . . . .  , pár nap előtt Homonnán járt és ott
arra a gazdasági önállóság összes hi- alakítják a kutat, úgy, hogy eletve- J ’ ^  is megpumpolta az ügyvédeket,
veit, tehát természetesen az összes szélyes ne legyen. kapitány megverte s letartóztatta Felhívjuk rá az összes vidéki ós
függetlenségi párti képviselőket is, Addig kérem a regényt be nem Lefkovics Jakab joghallgatót, és fővárosi lapok figyelmét, ós kérjük 
s igy a harezpártiakat is kivétel fejezni, mert még folytatása biztosan most 1903. júniusban még a ki ezen hírünket közölni, s az országos
nélkül. Ki ne látná, hogy a harczi- következik. Egy dörzsiki. fogások tárgyalása se volt meg gazembert bármelyik rendőrhatóság
párt szervezkedése meghiúsításának x  A Csalogányutcza rendezése ügyé- i._ 1 .. 1 . ,r1 i-L-iii^kK által letartóztatni, mert ellene csa-
kisérlete ez?! ben a város polgármestere ezennel . . . . .  , ’ ‘ P . J lásért a sátoraljaújhelyi főkapitány-

Mire e sorok napvilágot láthatnak, közhírré teszi, hogy a Csalogány bűnügyeket 4 o hét alatt bele- súgnál a feljelentés megtétetett, a 
akkorra már eldőlt, mi sikert értek utoza rendelkezése vonatkozó terv jez a mi törvényszékünk. Onnan melyben országos köröztetósónek az 
el a puhitási törekvések és hogy a és az előlegesen megtartott hely- van ez, hogy a rendőrkapitány elrendelését is kérték. — Egy ügyvéd.

—  ...... ;----------------------—.......  ...... ---------------- --—-  - — mindent elkövet az ügy mester- — Az iparos ifjak majálisa f. hó
a női természet ideálják képezik, j nádas. . . . “ Ekkor a csolnak megin- sé s elhuzására 12’ én a Vadászkürt-szálloda kerthe-
Köiönösen vonzóvá tévé őt szemei- gott, a repkénymda széléhez ért, de lyisógébon folyt le. Atáncmulatsá-
nek melanchohkus tekintete, melyet'a férfit kábultságából inég oz sem 1Uoq • • •< i ' i  01 got felolvasások és hangverseny előz-
már régóta csak a sűrű nádasra irá-! ébresztő fel; csak, midőn kutyája, ldUo. junius b án  küldte át a vizs- ték meg, ami megfelelt annak a 
nyitott, majd mélyet sóhajtott s ar- 1 ösztönénél fogva felösmervén a hely- gálóbiró a rendőrkapitányi hiva- célnak, mely javára a majális ren 
eza clborulása jelezte lelke felindu- zetet, vonított és urának baljóslatú tálhoz, hogy kézbesítse Schmid deztetett. Az iparos ifjak ugyanis is- 
lását. Talán az élet küzdelme, talán | arczára függesztő kérő szemeit, ocsu- Lajosnak Az ilyesmit az eljárási mét önképző kört alakítottak. A szó- 
boldogtalan szerelme jutott eszébe,! dott fel. De még akkor sem igyeke- \  / , rei- ' r v . / / ‘ rakozást hasznos ismeretgytijtóssel
mert ke/.ebe vevőn evezőjét, esolna- j zett csolnakat veszélyes helyzeté ől f „ f  J ° .k . ltg s*irg 0i>bbui (5haj tj ák összekötni s igy a majális
kát a gyönyörű, de veszélyes helyre! kimenteni, hanem magában susogva kell kézbesítem. Hát olyan sürgő- ilyetén rendezése egészen stilszerü
irányította. Tudta, hogy onnan nincs j csak nézte a nádast... a nádast . . sen csinálták, hogy ju n iu s  2 6  dn volt. _ Dr. Szabó Sándor »pataki
szabadulás, ha elborítja a nádas, ha' Majd arcza oly tekintetet árult, el. vette át a rendőrkapitány a jun ius  tanár a munkáskérdósről olvasott fel. 
csolnakat körülfogjak a vízi indák mint a k. az élet és halai között vá- 6 _án leküldött vádiratot H W r  Sárika k. a. eimbalomjaté-
eros szala. es mindig beljebb és be Jazzt, vonzva a nadas csatogatos su- £  . . teh á t nnnm kával és Kovács Ilonka k. a. egy
jebh csaljak majd a bolygo hdórcek sogasatol es visszatartva a mi alat ny ert “ U .naPot> monológ előadásával szereztek tap-
a mocsarfény. Tudta ezt es esolna- vakkantó vonításától. Majd mély só- sot toDoet, mert ha átveszi b án, sokat. Utánok dr. Szirmay István 
kával lassú ütemben mégis arra tar- hajjal erős kezébe kapta evezőjét, akkor már junius végén meg lett tartott szabad előadást a választási 
tott hívogatta, csalogatta a nádas. ..'n agyolt csobbant a víz és ácsolnák volna a kifogási tárgyalás, s eset- jog kiterjesztéséről. Végül Batiča 
a nadas. Mar egész közel jutott ah-, lassan a j.art fele haladt. j júliusban a főtárgyalás így Gyula ^szavalta Ábrányi remek köl-

• hoz; «  ponthoí, ahonnan nincsen vimí- ; * .  . , oediir -  mintán m o «  m á r ' t e m é n y é t .  a „Fell4raadá»“.t A mii-
szateres. mert egv ember ereje meg- A holdvilagos esten minden csen- ,pe , m in,,n most 11131 SOr minden nontia itren tetszett El

• bénul a természet erőivel szemben, (les. csak a béka kurutyolása hallszik kezdődött a bíróságnál a nyári nem mulaszthatjuk ^azonban felje-
A nadas meg csak ziz gett. a I1I1 és egy férfinek lassű, dobogó lépte, szünet — csak szeptemberben le- gyezni egyik vendégnek ki a kul 
omok holingattak s mintha hívogat- ki kutyáját ulehcn tartva, czirogatva hét a főtárgyalás, tehát azzal a kis | tura terjesztése terén kiváló szerepet 
tak volna: „óh jer közénk, boldog a falu felé tart és csendesen zokog. . .  hivatali mulaszrássa| két hónapra I visz- azt az észrevételét, hogy „igen 
leszesz betakarunk, elaltatunk ez a zokog . . . .  1 U .n ü á n v ,;  VZ  L  I «zép volt, de az a kár, hogy éppen
mennyben lesz ébredésed------!“ E s , Knopfier Ödön. od“?ta L\ a kapitány az ítéletet az0‘k nem voltak jelen k i& \  j ^ in.
mintha a férfi maga is erezte volna ----- Más városban, rendes kozigaz- kább érdeke,, t. i. az iparosok.«
ezt, halkan susogta: „a nádas . . .  a . gatásnál okvetlenül fegyelmi eljá- j A táncvigalom kitűnő hangulat-
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bán, kitartó kedvvel folyt, A vigalmatjszülői a nézőn voltak. A gyermekinek, mert önök hősük, hatalmasat)- 2053—1003. tksz. bead. jul. 1.
szépség\ orsenynyel is fűszerezték ; m aga gyújtotta meg a petróleumot; j bak, — igaz gyengébbek is a tör-
dijnyeries Grossmanu Mina k a. lett. (lámpát mely szerencsétlenségére fel-1 vénynél, amint éppen az érdekük Árverési kérvénye Pék Andrásnónak

rsix .u.tth^yk»"eLt t e r « : -  M egy «*-“ “  » « • e,leni végre-
vánitásával közöljük a küvetkező ér — A Bodrogba fűlt. Varga Ferenc j rendszer, el lett érve a őzéi. — Mi âsl b£y^b0n.
tesitést: újhelyi csí zmadiamester Papp Gyürgy | volt az?

Midőn minden nemesen dobogd | nevii kocsisa gazdája szekerével a ! Frisch Vilmost 5 leány gyermek- Árverési hirdetmény,
magyar szív a Golterhalte gyűlő- „Vinying« mellé takarmányért ment. kel áldotta meg a gondviselés, de .... . . , . A . . . .
letes akkordjait a legnagyobb meg- A lovak itatasa végett — némelyek í nem áldotta m^g móddal azok kellő , . Andrasne tolcsvai lakos vég-
vetéssel fogadja, midőn ellenzéki szerint .öngyilkossági szándékból — neveltetéséhez, — nőtanitói kart szer- t*0hftJ tatónak Szabó Simon és neje
fórfiai n k a nemzet jogaiért küzdve a közeli Bodrogba hajtott és lovas j veztek. A leányos apák. mint tagjai ' urnio^yo I^rzsobet tolcsvai lakos
egyúttal a nemzeti és hazafiui ön- túl, szekerestül ott veszett. 1 az iskolaszékből ab origine kialakult végrehajtást szenvedők elleni vég
érzetet sértő melódiát még a koz- Nyilvános számadás. A király | syndikátusnak, kaptak nevelőmül a f0h*J^ 1 ügyében a kerelem követ- 
napi életünkből is ki akarják küszö helmec/.i önkéntes tűzoltó egyesület házhoz, Liberman pedig az ilyenek keztelmn a végrohajtusi árverés 330
bülni, megesik az, hogy Kossuth által 1903. évi julius hó 5-én tartott alkalmazása folytán megtakarított k.or fiMer tokeküveteilés 35 kor.
megyéjének egyik küzségébon „Ma- nyári tánczmulatság alkalmával összegből fizetés emelést, és hogy 0lVOI]fhaszon és 10 kor. 00 fillérmár
gyar“-nak csúfolt Magyar-Izsépen, a ‘ a bevétel volt: 513 K. 40 F. „ne zúgolódjanak a pogányok“ (lásd !n0gaiIaI)‘['Io.tt' valamint jelenlogi 10
gör. kath. iskola tanulóifjúsága elől- a kiadás volt: 173 K. 87 F. Szt. Dávid zsoltárja Ilik t. I. ki- ^or. 00 fillér és a még felmerülendő
járója kíséretében majálisra készül, maradvány: 11 9 lC  53 F”  kozd) t. i. a syndikátuson kivííl álló ^ se g e k n o k  kielégítése végett az
s ahogy az ártatlan, örömtől sugárzó Felüllizuttok : ifj. Miklós Béla 20 iskolaszóki tagok kaptak, illetve vet- Jool- ÖO t cz 144. §-a alapon és a 
díszes csapat három drb. nemzeti k  Kuklav Béla. Dr Tárczv Pál tnk magoknak ízlésüknek megfelelő l7 , .S ; érteimében a tokaji kir. já- 
szinü zászló lobogása mellett az is- 4 - 4  K., Sípos Lajos, Oláh Ignácz vallás tanítót hármat is, kik tudnak rasbirosag területén lévő tolcsva koz- 
kólától elindul, rázendít a czigány a Szilágyi Bertalan. Szűk Ödön Ke'- héberül, kevesebbet németül, de édes ^gben fekvő a tolcsvai 910 számú 
Gotterhaltóra, arra a nótára, inufy- mtíczey Béla. Lebovics Mór. D >bé ■ keveset magyarul. Itt már gyengéb- tjkvben foglalt és 9 /10-ed részben, 
nek szólása mellett annyi magyar István, Egri Elek 2 - 2  K . Steinfuld bek a törvénynél, mert a speciális a végrehajtást szenvedettek 1|l0-ed 
vér ártatlanul hullott! Ez az eset, Ltván, Klein Mór, Fuchs Ernő. Sol- érdekek kielégítése igy kívánja meg ^szben pedig a Pék Andrasnó Jeno 
melyet szomorú hírül adunk. tész éóssef. Bodnár Ferenca, Glósz — hiábavaló hivatkozásuk a külön, Maria ne Ven allo 021. hr. 414I Ö.I.

A hazafiság ápolása kell, hogy az Alajos, Bujnovszkv Tamás, Gottsé- bizottságra a törvény szerint joga, fz- haz’ ll^var f s k frtre az 1881.00 
iskolában vegye, kezdetét. Szép kis gen Samu, Tutkovics János, Schus- sőt kötelessége az iskolaszéknek a .t, 0z* 156 §ja a,aPJán 616
hazafiság az, mikor az elöljáró a sze- tér György 1 - 1  K. Brilla Ernő 50 vallás oktatás feletti intézkedés is. ^°lr< ezennel megállapított kikiáltási 
góny gyermekseregbe a Gotterhal- p. Fogadják a szives adu/ozók az Lieberman nem látta magát recom- arban elrendeltetik, 
téval, őseiknek hóhérnótájával a haza- önk. tűzoltó egyesület hálás köszö- pensálva a csekély fizetésjavitással, Az árverés megtartására határidőül 
szeretet szent érzelmeit beoltani, mi- netét. Kir.-Helmecz 1903. jul. 11-én. inort tényleg a syndikátusban ő az 1903 . évi szeptember HÓ 29-lk nap
kor a gyermekeknek egész életére ki SrJik Ödön parancsnok. R ajU y  Imre a ki legrosszabbul járt, megkapta a k H e in óráia Tolcsva közséo-- 
ható ünnepét akkor, amidőn minden titkár. mit kívánt, az elemit bevégzett gye- ö* » “  , í i olcsva kozség-
magyar ember a Gotterhaltetól utálat- — Száj és* körömfájás. Sátoralja- rekek, kik középiskolai oktatásra utal- bazaboz tűzetik ki. 
tál elfordul, azzal teszi emlékezetessé ujliely r. t. városban 2 tanyán és vák, meghagyattak védő szárnyai Az ezen árverési hirdetmény ki- 
hogy a Gotterhalte mellett masíroz- egy legelőn a ragadós száj- és kö- alatt, összeleltározták az ilyeneket, bocsátásával egyidejűleg megállapí
tana azokat az ártatlanokat, akik ha römfájás járványosán mogállapittatott jöttek hozzájolc boldogok boldogta- tott árverési feltételek a hivatalos 
tudnák, mi az a Gotterhalte, bizo- a város és határában levő összes ha- lanok, kikkel együtt megalapították órák alatt ezen kir. bíróság, mint 
nyara nem majálisra, hanem hazafi sitott körm i állatjaira a zárlat el-készére a polgári iskolát és magán- tkkvi hatóságnál és Tolcsva község 
ságuk temetésére, nem örömmel, ha- rendoltetet. gimnáziumot, — egymaga az utóbb elöljáróságánál tekinthetők meg.
nem sírva indultak volna! ................ . ... _ — =... 28 ra felszaporodott középiskolások- Az elrendelt árverés a fent irt te-

Hogy szándékos volt-e a Gotter- ^  kÖ ZÖ nSÓ F k ö r é b ő l  boz gyení?énok érezvén magát, ki- lekjegyzőkönyvben feljegyeztetni;
halté elhúzása, nem igen hihető. De 0  * tágította a syndikátust, bevette abba ezen árverési hirdetmény egy pól-
a vigyázatlanság sem menthető, mert Mélyen tisztelt Szerkesztő ur! Vidor (Weisz) nevű körmendi ifjút dátiya a bíróság hirdetményi táblá
ba a néző, intelligens közönség kö- Becses lapjának f. évi 4S-ik szá- felesnek, ő szegény elkövetett min- jára kifliggesztetni, továbbá kifüg- 
zül egyesek a Gotterhalte hallatára mában megjelent közleményemre dent a mi tőle telt, tanított polgárit gesztós végett, az árverési feltételek 
a felvonulást sem nézték végig, h a- Frisch Vilmos aláírásával ellátott vá-1 1—4. gimnáziumot 1 -7 , osztályig, pedig megtekinthetós végett egy-egy 
nem visszahúzódtak lakásukba, ak- |asz érkezett be, kétségkívül közös de niég idejének kellett lenni feles példányban Tolcsva község előljá- 
kor annak, akit felelősség terhel, kö megállapodás eredményeként az in- társának becses lapjában való dicsői- róságanak, nettikülömben E.-Horváti, 
telessége lett volna e darabot a ci- t-imista személyében felösmert szer- fősére, a hírhedt iskolaszéki ülésen V. Újfalu és Olasz-Liszka szomszédos 
gány „programmjából« törülni, nem zőjével, ki ezúttal is segítségére jött korcsmái hősként viselkedő elnököt községekben a helybeli szokás szé
pedig mintegy holyeslőleg a menet az olvasáshoz, Íráshoz vajmi keveset bemutatta mint Derby-győztest, a rint azonnali körözés végett a ne- 
élén masírozni. értő embernek, egyébként 12 év óta I magyar szóért élő haló, de megta- vezett községek elöljáróságaihoz mog-

Tanulhatnak ebből hazafiságot más tokaji izr. iskolaszóki elnöknek. nulni soha nem tudó Frisch Vilmost, küldetni, s tekintve, hogy a kikiál- 
kollegák is és ha majálisról szó lesz. Együttes működésük áldása visz- 1 -A. »körömre ütés« mondja dicse- tási ár 600 koronát meghalad, ezen
no hiányozzék a Gotterhalte sem, szatükrözodik a 12 év óta vezetésük kedve F. V. ur nem sikerült, nem árverési hirdetménynek törvényszerű
mert ha „MagyarMzsépen szép a alatt álló iskola intézményein._A rra'vo^ e^ g  erős ón ugyan hallottam kivonata a „Felsőmagyarországi Hir-
Gotterhalte, miért ne lenne az »Tót < hívnak fel engemet, hogy „tények“- 1 orrtí nézve más egyebet, de van eset lap« cimü saujhelyi lapban egyszeri 
vagy »Polyák«-Izsépen is szép, s ha kel is illustfáljam ezeket. Készsége- a b°I ez fényesen sikerült Még nincs, közzététel végett végrehajtató ügy- 
a Gotterhalte egyedüli eszköze és Sen felelek meg gyenge tehetségem-! egy éve, mikor ön Schvarcz Lajos védjének kiadatni rendeltetik: aki 
módja a hazafiság ápolásának, akkor hoz képest ebboli óhajtásuknak, do' tandijmententes két gyermekét kiü- utasittatik, hogy a közzétételt iga- 
a Gotterhalte andalító melódiájának csak el nem hallgatok egy nem ke- az iskolából, mert az ön segéd- zaló lappéldányt az árverés fogana-
soron kívül hagyása valóságos vétek, vésbbé fontos legújabb eseményt, jenek 3 frtot kölcsönzött atyja mint tositására kiküldöttnek adja át.

Mi epigonok pedig, kik a hazafi- hogyan lettek ők „hősük« és mint földijének téli kabátja kiváltására, A rv . •
ság e magaslatára felemelkedni kép- ilyenek, hogyan kapták meg jutái- fle a mit a segéd orvosilátlelet kivé Á r v e r é s i  r e m e t e i e k ,
telenuk vagyunk, ne csodálkozzunk múl a ,,pálmát«. °  telére fordított, törvény előtt Tmeg- Az 1903. szeptember hó 29-ik nap-
azon, hogy a magyarosodás oly las Mondhatom, nem csekély küzde- torlandó az ön „hősies« viselkedő- jának d. e. 10 órájakor Tolcsva köz- 
san indul minálunk. Az a közmon- lem árán, 12 év óta burkolt ügyes- sé** ségházánál megtartandó nyilvános
dás, melyben a halnak is kijut a sógükből kilépve jelentek mögahir- A gyerekeket Lindenbaum és il- árverésen árveres alá bocsáttatik a 
maga szerepe, megmagyaráz min- hetit iskolaszóki alakuló ülésen, ve- jötvo a hitközség helyezte vissza az tokaji kir. járásbíróság területén lévő 
delit, de egyúttal arra is késztet, szélyt észleltek, tizenkét éven át iskolába az ön berzenkedése dacára Tolcsva köZvségóben fekvő a tolcsvai 
hogy a hazafiságot, a hazaszeretetét bevált hasznos rendszerük felforga- Már ezért az egy tettéért, megér- 910 hrszámban foglalt és 9|10-ed rész- 
ily módon ápoló tanító urakat a nagy tásának veszedelmétől környékezve demelne ön egy pálmát, de a há- ben a végrehajtást szenvedett 1| 10- 
érdemü közönség és pr.tektorok párt- látták magukat, czimet kerestek a tara- edrészben pedig a Pók Andrásné
fogásába ajánljuk, akik tán szívesek botrányos viselkedéshez és legott Fogadja tisztelt Szerkesztő Ur Jenő Mária nevén álló 625 hr. 414 
lesznek őket fülirat alakjában a Got- fel is találtak a „magyar szódban, ók- őszinte köszünetem nyilvánítását, ma- ö. i. ház, udvar és kertre az 1881. 
terhaltés kormánynak egy — ke- télén orditás. pad-és asztal veréssel ra(ltam kész híve 00. t.-cz. 150. §-a alapján egészben
resztecske irányában ajánlani. tényleg sikert arattak, eltávozott Tokaj, 1903. julius 12. 616 kor. kikiáltási árban.

— A t. szülök figyelmébe. Udvardi mindenki, undorral hátrahagyva ne- Lichtschein Dezső. Ezen árverésen a fent körülirt
Szamszló zongora tanár ez utón hozza kik az eldobott „pálmát«. ingatlan a kikiáltási áron alul is el-
a 11. é. közönség tudomására, hogy A „pálma« szép ugyan, de nekik ^  szerk esz to seg  üzenetei. adatni fog.
házánál, valamint házon kívül is kéz ideáljok, mert hasznos is. — u . . , ,,, . ,
dőknek avagy haladóknak alapos Nem szépségéért hurcolták azt 12 P M. Gálszécs. A mai számból lokósott, — 7. Árverezni szándékozók tartóz-
zongoruokttUást ad a nyári szalon osztundeig csakis a hasznáért, hogy « na.k, “  ,n8atl* n„  T ^ a n z
alatt is. -  Lakása: Szo,,ossi dr. há- kim nnjyun olőnynyel, milyen esz- . 8 »• M'«'««. Köszönjük. zalékát, vagyis 61 kor 60 fillért kész-
sábun. Felkivjuk olvasóink b. figyel- közök és módszerek alkalmazásával Kiadótulajdonos- pénzben ^aKy a* 1881- 60. t.-cz. 42.
inét lapunk mai számában foglalt értek ezen ozéljokhoz, -  ez lesz a , A „ 2 7 „ l l  ' V „ ^ o  a S '^ an  m zett árfolyammal számított
Zongora eladási liirdetniényére. tények sorozata, amit fik tőlem inog- L A N D E S M A N N  M IK S A . és az 1881, november hé 1-én 3333.

— Korcsmák vasárnapi munkaszü tudni kívántak. = ------------------------1----- :--------  sz. a ke t m. k,r igazságUgyminisz-
nete. Burogvánnegye ítirvénvhaté-1 A tokaji zsidó iskolában annak ide- 7  A M r t A h O  a L J a a  ton rendelet 8. §-ában k«elolt 
sági, a legutóbbi napokban tartott jón 3 féri tanító volt világi tár- ^ O n Q O l S l  6  f l O t t S .  dékképes értékpapírban •  k*üldott 
kózgyfilósen elhatározta, hogy a | gyakrii, „z uralom, a Frisoh-féle V IW W W W . kezéhez letenni, avagy az 1881: 60
korcsmákat vasár- és Ünnepnapokon csakhamar kettűro reducálta, cél- t -KL z , a ,;a fc, „ . .  ' §.? / í te í} éb,e.? a
zárva tartatja, sőt még a kimérést jók megvalósítása érdekében azon- Több rendbeli uj és átjátszott pénznek a bíróságnál elő eges olhe-
sem engedi meg. Az erre vonatkozó bán csak egy kellett, az egyetlenegy * O H ffO r á k .  továbbá egy jó kar- lyezésérpl kiállított szabályszerű bi-
szabályrendelet kidolgozására bízott ő maga, az igazgató és hátramozditó, bán lévő átjátszott Bösendorfer- zonyitványt átszolgáltatni.
ságot küldött ki s ily határozat lio- a nem gváva, az ügyes, a hős, egy- fele h a n g v c r s c n y -B o n g o r a  mint 4. Vevő köteles a vételárt 2 egyelő 
zatala végett átír hazánk összes tűr- j maga a Mohon min maradjon, cl kél- alkalmi vétel jutányos áron eladó részletben, és pedig: a . els#t az ár- 
venylmtosagaihoz. .lett uzm a másodikat, a nekik la- r r » ^  j 1 « ^ i a  verés napjától számítandó lo nap

— Meaéaett leány. Kecskés Juliánná, batlankodó, kiváló derék szakembert, ajatt) a rnásodikat ugyanazon nap-
8 éves leány Alsóbereczkiben f. hó | Fénykövi Jakabot, Lehetséges ilyen i Saíöraljavijhely, Dr. Szepesi-féle tói számítandó 30 nap alatt, minden 
12-én egyedül maradt otthon, mert' „fegyelmi" nélkül is, de csak önök-! házban. egyes vételári részlet után az árve-
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rés nui.jiíhü számítandó 6 százalék és nejo Urbdn Zsuzsanna * tolesvul A.Ujfalu és O. Liszka szomszédos tolt szabályszerű elismerését átszol- 
kamatokkal »’gviitt az 1881. ti«com lakos végrehajtást szenvedett elleni községekben a helybeli szokás sze* gáltatm.
bér hó 1 ér :ííM2r>, I. Y. a. kelt végrehajtási ügyében a kérelem kö- rint azonnali körözés végett a no- 4. Vevő köteles a vételál 1 2 egyen- 
rend-létben előirt módon a tokaji vetkeztében a végrehajtási árverés vezeti községek elöljáróságaihoz részletben és pedig az elsőt az
kir. adóhivatal mint bírói letéti pénz- 230 korona tőkekövetelés és ennek megküldetni és tekintve, hogy aki- árverés napjától számítandó 15 nap
tárnál lefizetni. 1 Ot)2. évi szeptember 13-tól járó 6 kiállási ár 600 koronát meghalad, alatt, a másodikat ugyanazon naptól

A bánatpénz az utolsó részletben í százalék kamatai. tzen árverési hirdetménynek törvény- számítandó 30 nap alatt, — minden
fog leszámittatni N kor. 55 fill. óvási egyharmad szeri kivonata a Felsőmagyarországi egyes vételári részlet, után az árve-

Vevő köteles az ingatlant és az százalék váltódij perbeli 30 kor 32 Hírlap czimii saujhelyi lapban egy- rés napjától számítandó 6 százalékos 
árverés napját követőieg esedékes fill végrehajtási már megállapított, szerű közzététetel végett végrehajtó kamatokkal együtt az 1881. decem-
adókat és átruházási illetéket viselni, valamint jelenlegi 17 kor 5 fill. és tó ügyvédjének kiadatni rendeltetik ber fi. a 39425*1. V. sz. a. kelt ren

ti. Vevő a megvett ingatlan bir- a még felmerülendő költségeknek aki urnsittatik, hogy a közzétételt iga- deleiben elő rt módon a tokaji kir.
tokába az árverés jogerőre emelke kielégítést' végett az 1881. LX. t.-r. z°k' lappéldányt az arveres fogana- adóhivatal mint bírói letéti pénztár-
(lésekor lép és annak haszna ez idő- 144. §.n alapján és a 146. íj-a értei- tositására kiküldöttnek adja át. nál lefizetni.
töltőt illeti. méhen a tokaji kir. járásbíróság te- Á r v e r é s i f e 11 é t e 1 e k : A bánatpénz az utolsó részletbe

/■  A vVoíl,ükpn íl V(‘U‘!1 rületén lévő tolesva község határa- ‘A/ 1903 8aüptember hó 28. nap- fog beszámíttatni,
yany az 1881 00 t.-cz. intézkedési |,an fekvő a tolcsva, 143. számú jiina,. (j e> 10 órakor tolcsva község 5. Vevő köteles az ingatlant tor-
értelmében e.suk az#esetben fog ki tjkvben foglalt es n 1-ed részben a bázáná| megtartandó nyilvános ár- Helő és az árv rés napját követőieg
adatni, ha a/ a i\u e»  napjától sza- végrehajtást szenvedettek 2 7 ed rész- ver$Sttn árverés alá bocsát,tátik a esedékes óvadékok és átruházási il-

'i87 sü  int v r.d L 'm Ö.k Jlen lv/' ö^ An A/ I.los' ,F Áb/ l  tokaji kir. járásbíróság területén lévő leteket viselni.
• t ' ; inI* t » fVt'tTl- 1 (l,vulant‘ sz ho va°s Maria, Kovács (0|0sva község határában fekvő a 6 A vevő a megvett ingatlan birto-

• ' f  t t l  S  i r  V ‘‘ ‘ V k,*skAk,\v«cs a , * 1ler °  an lolcávai 184 számú tjkvben foglalt kába az árverés jogerőre emelkedő-
t í  r f rn : ÓS nleven *l,,ó1 3f  hr és 5 7-ed részben a végrehajtást szén- sekör lép és annak haszna ez időtől

r ^ haZ’ r,t ^  k?Vt™ B* 188L vedeltek 2 7-ed részben pedig az őt illeti/
! ól b ! A< lo(): *  tl alaPJan * ogosz- Urbán János Fábri Gyulánó sz Ko- 7. Vevőnek a vételi bizonyítvány

h r  i  .l7 á <be" K I •.';!/ !‘n, ezen,ntíl SnHg?í.api' vács Mária,Kovács György kisk Ko- az 1881. 00. t,-c. intézkedései értel-
' ‘ X •’ fH 11 Alpi ék hármel vikém'k -i I í. U>t kikiáltási arlmn elrendeltetik. vács Eszter, Jolán és Teréz nevein méhen csak az esetben fog kiadatni

n'iVüit irlőhpn ,./.<,■«.< * Az árverés megtartására határidőül álló 350 hr 145. ö. i. sz. ház udvar ha az árverés napjától számított 15
m ■ , *^ott h Vz ér<h. »903. évi szeptember hó 28. napja- és kertre az 1881. LX. t.-c. 156 §-a nap alatt az idézett törvénycikk
kelt felok bármeh-ikénJk kérelme i !>»k ,? e 10 TolcsVi> k8zsíK egészben 840 korona kikiál- 187. §. intézkedésének megfelelő utö-
kövütkezlében az 1881. LX. t,e. 185. j hazahoz tűzetik ki. tozi arban. ajanlat nem tétetik.
Jj-a szerint vevő veszélyére és költ- Az ezen árverési hirdetmény ki- 2, Ezen árverésen a fent körülirt 8. A tulajdonjognak a vevő javára 
ségére bánatpénzének elvesztése mel- bocsátásánál egyidejűleg megállapi- ingatlan kikiáltási áron alul is el- bekebelezése csak a vételár és ka
iéit újabb árverés fog elrendeltetni, tott árverési feltételek a hivatalos adatni fog. inatainak teljes lefizetése után fog

Tokaj, 1903. évi jiilius hó 2-án. órák alatt ezen kir. bíróság mint B.Arverezni szándékozók tartoznak hivatalból elrendeltetni.
Plathy telekkönyvi hatóságnál és tolcsva az ingatlan 'becsárának 10 száza- 9. Amennyiben a vevő az árverési

kir. járási)iró. község elöljáróságánál tekinthetők lékát, vagyis 84 korona 90 fillért feltételek bármelyikének a kitűzött
. ....................meg. készpénzben, vagy az 1881. LX. időben eleget nem tenne az általa

Tk 9052 1903 head inl l-én Az elrendelt árverés a fent irt t -cz, 42 §§-aiban jelzett árfolyam- megvett ingatlanra az érdekelt fo-
' ' ‘ J telek jegyzőkönyvben feljegyeztetni tnal számított, és az 1881. évi no- lek bármelyikének kérelme követ-

Ár ve rési kérvénye Szombathy Ká- ezen árverési hirdetmény egy pél- vember hó 1-én 3333 szám alatt keztóben az 1881. 60 t.-cz. 185 §-a
rolynak Koperdák Venczel s neje dánya a bíróság hirdetményi tábla- kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 szerint a vevő veszélyére és költsó-
eljeni végrehajtási ügyében. jára kifügeszletni, továbbá kifügesz- §-ában kijelölt pv..dékképes érték, j gére, bánatpénzének elvesztése mel-

Árv^r^Qí hirHp.tmii.r-iw tés végett az árverési feltételek pe- papírban a kiküldött kezéhez letenni, lett újabb árverés fog elrendeltetni.
dig megtekinthetés végett egy-egy vagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a Tokaj, 1903. julius hó 2-án.

Szombathy Károly ladmóezi lakos ; példányban tolcsva község elöljáró- értelmében a bánatpénznek a biró- Plathy,
végrehajtatónak Keperdák Venczel ' ságának nemkülönben E.-Horváti, ságnál előleges elhelyezéséről kiál- kir. ibíró.
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