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Gazdasági függetlenség.
Irta: Búza Barna.

Hiába minden erőszak ős hiába 
minden mesterkedés : a gazdasági 
függetlenség törekvését nem bír
ják többé visszafojtani. Ezt a tö 
rekvést se egy választással, se 
egy miniszterelnöki nyilatkozattal 
elintézni nem lehet. Az elemi 
erők ellenállhatatlanságával fog 
az magának utat törni s üldözni 
és zaklatni fog mindenféle kor
mányzatot, mig tneg nem valósul.

Vannak más nagy bajaink, van
nak egyéb fontos követeléseink, 
de ez az első. Aminthogy min
den emberi élet, szükséglet közt 
legfőbb a táplálkozás s a leg
erősebb törvény az, hogyha éhes 
az ember, akkor ennie kell. Min
den más törekvést ellehet nyomni, 
minden más vágyat vissza lehet 
fojtani az emberben, csak ezt 
nem. Es a nemzeteknek is el le
het némitani, el lehet halasztani 
minden törekvését, csak azokat 
nem, amelyek a gazdasági kény- 
sseriiségbo! származnak. Mert a 
nemzet számára a gazdasági élet 
az, ami az egyes emberre a táp
lálkozás. Ahol ez hiányos, ott 
örökös láz emészti a szervezetet 
s nem tud lecsillapodni addig, 
mig táplálkozása ki nem egészi- 
tődik. Se szuronnyal, se hatalmi 
kijelentésekkel nem lehet egy 
embert sem jóllakatni s nem le- 
egy gazdasági életnek hiányossá
gát pótolni.

Ezért lesz örökös nyugtalanság 
és örökös zavar ennek a nemzet
nek az életében, mig a gazdasági 
élet teljességét, a gazdasági iüg- 
gctlenséget el nem éri. S  azért 
mindaddig ez lesz a politika lég 
főbb mozgató eleme s alapvető 
kérdése.

Hiába a kormányhatalom,hiába 
a többség: ezt a kérdést erő
szakosan fogja felvetni s ébren 
tartani a nyomorúság, az ország 
gazdasági romlása.

Mert akármi yen szép statiszti
kákat állítanak is össze a ma
gyar ipar nagyszerű fejlődéséről, 
bizonyos, hogy ennek az ország
nak a gazdasági élete fokozato
san hanyatlik. Van erre egy csal
hatatlan mérték: az ipari beho
zatal statisztikája.

Ez az egy az igazság és bizo
nyosság. Hogy a kereskedelmi 
mérlegünk aktive, vagy passzív,

J  az nem lényeges, az — sajnos 
; — véletlcnség dolga. Attól a 
I sokat emlegetett májusi esőtől 
l függ minden. Ha az idejében 
megjön s jó termésünk van, ak
kor emelkedik a kivitelünk, néha 
meg is haladja a behozatalt s a 
mérlegünk aktív.

Nyilvánvaló, hogy ez nem gaz
dasági haladás. Ez egy kis sze 
rencse, egy kis megkönnyebbülés, 
aminek örülünk, de amit a fej- 

| lődés számlájára felírni nem le- 
| hét. Nálunk gazdasági haladást 
| csak a földmivelés intenzivebbé 
tétele s különösen és mindenek- 
felett az ipari termelés emelke
dése jelenthet

Az ipar fejlődésének pedig 
egyetlen mérő eszköze az ipari 
behozatal alakulása. Mert ha sza 
porodik is valamivel az ipari ter
melésünk, mindaddig, mig beho
zatalunk emelkedik az, ipar fejlő
déséről nem lehet beszélni.

Hogy áll a helyzet ? Ipar! szük
ségletünket fedezzük részint sa 
ját ipari termelésünkből, részint 
külföldi behozatalból. —  Az ipari 
szükséglet a természetes fejlődés 
(népesség szaporodása, igények 
emelkedézc stb.) szerint évről-évre 
emelkedik. Ha legalább ezt a ter
mészetes emelkedést tudná az 
ipari termelésünk fejlődése nyo
mon követni, hogy amennyit nő 
évenkint fogyasztásunk, annyival 
emelkednék a termelésünk is — 
akkor a behozatalban állandóan 
megmaradna a statusquo. Még 
akkor haladásról nem lehetne be
szélni, de legalább hanyatlásról 
sem. Annyit lehetne mondani, hogy 
iparunk nem birja ugyan vissza
szorítani a külföld behozatalt, de 
legalább előbbre sem engedi, mert 
lépést tud tartani a fogyasztás 
normális emelkedésével s azt ki 
elégíti. Haladásról csak akkor le
hetne szó, ha a fogyasztás nor
mális növekedésénél erősebben, 
nagyobb mértékben emelkednék 
az ipari termelés, úgy hogy a kül
földi behozatalt fokozatosan ki
szorítaná.

Itt azonban éppen az ellenkező 
történik : ipari behozatalunk 1807 
óta megállás nélkül folyton ijesz
tően emelkedik. Ez tehát a ha
ladásnak éppen ellenkezője, ez 
ipari termelésünk állandó, fokoza
tos hanyatlását jelenti. Abszolút 
számokban tényleg emelkedik, de 
még az évenkinti természetes fej

lődésnél is csekélyek mértékben, 
vagyis valósággal visszamarad ha
nyatlik. Épp úgy, mintha megálla 
pitjuk, hogy egy gyereknek éven
kint átlag 7 centimétert kel1 nőni, 
akkor az a gyerekj amelyik csak 
4 centimétert nő, bár abszolúte 
növekszik, de a természetes fej
lődésben visszamarad,

így 1807 óta ipari termelésünk 
folytonos visszamaradásban, ha 
nyatlásban van. Es ezt megérzi 
az egész ország. Ez okozza az ál 
talános szegénységet, az emelkedő 
kivándorlást, a kenyérkereső pá
lyák betegesen aránytalan meg
osztását. Hozzájárul a bajokhoz, 
hogy modern iparos-államok mód
jára kell berendezkednünk s visel
nünk olyan állami szervezet s igé 
nyék terheit, amelyeket fejlett 
ip mi országok is alig bírnak meg. 
Így f°g egyre fokozódni a nyo
morúság, mig végre a végső két
ségbeesés elszántságával fogja kö
vetelni az egész nemzet, ennek a 
soivasz.tó gazdasági berendezés
nek a megváltoztatását. Az éhség 
az emelkedő szegénység fogja rá 
kényszeríteni erre a követelésre.

Mondják, hogy nem a várnvé 
delemtől függ az ipar kifejlődése. 
Közös vámterületen is lehet ipart 
fejleszteni s maga az önálló vám
terület még nem hozná meg az 
ipar iejlődését.

A világ minden iparos államá
nak fejlődése mást bizonyít. Fran
ciaországtól, Eszak-A nerikától — 
egészen Romániáig mindenütt vám
védelem alatt fejlődött az ipar. 
De nézzük csak a magunk tapasz
talatait. Ugyanazt mondják. 4-3 
éve vagyunk törvényes közös 
vámterületen Ausztriával.

A z  eredmény az ipari behozatal
nak nagy emelkedése, tehát nagy 
visszamaradás, hanyatlás az ipari 
termelésben. Közös vámterületen 
tehát ipart fejleszteni nem lehet. 
Ez ki van próbálva, 43 év ta
pasztalata által igazolva. Aki azt 
állítja, hogy lehet, az nem veszi 
figyelembe ennek a 43 évnek az 
eredményét. Komolyan, megfon 
toltan ilyet nem állíthat többé 
senki, mert 43 évi tapasztalat cá
folja meg.

Ellenben a külön vámterület 
még nálunk gyakorlatilag nincs ki
próbálva. Nincs más hátra, mint 
azt megpróbálunk. Hogy jó lesz, 
hogy egyetlen mód az ipar ki

fejlesztésére, arról biztosit az egész 
világ gazdasági története.

Akárhogy is mesterkednek, ez 
lesz a közel jövő uralkodó kér
dése. S nem lesz addig békés 
fejlődés Magyarországon, mig ez 
meg nem valósul.

Néga fráter!
— Tagad a főispán, —

Tetszik ismerni a jó pataki pro
fesszor történetét, aki, mikor be
panaszolták előtte valamelyik diákot, 
hogy almát lopott, vagy egyéb csínyt 
tett, rögtön még a panaszos előtt 
becitálta a vádlottat s nagy harago
san ekkép förmedt rá:

— Hát, Nega fráte r , már megint 
rósz fát tettéi a tűzre ?

A panaszos kofa asszony persze 
azt hitte, hogy a diáknak a neve 
Nega s nem tudván latinul, nem is 
álmodta, hogy ez a raegszóllitás ma
gyarul azt teszi : tagadd öcsém ! Amit 
nyomban megértvén a diák, konokul 
tagadta, hogy még csak látta is va
laha a panaszkodó kofaasszonyt. 
Hiába bizonygatta a szegény kofa/

— De bizony a Néga ur volt, aki 
elcsente az almámat! Hiszen meg
ismerem, hát csak nem tagadhatja 
le Néga ur !

A tanár ur egyro csak igy biztatta :
— Hát Nega fráter, ha te tetted, 

ismerd be !
Amiro perszo a diák még rnaka- 

csabbul tagadottt.
Néga Gyula I

Nagy meglepetésre most a mi sze
retett főispánunk is a Néga fráter 
módszeréhez folyamodott. Senki se 
álmodta, hogy ez fog következni a 
kukurica ügyben. Mindent várhatott 
a közönség, csak ezt nem.

Hiszen még ma egy hete maga a 
Z népién, a minden főispánok aláza
tos lájbzsurnálja, irta meg lelkes 
áradozások között, hogy igenis vett 
a főispán ur is kukuricát, de csak az 
ő nemes jó szivétől, a város iránt 
való önzetlen áldozatkészségétől in
díttatva. M“g akarta menteni a vá
rost attól a rettenetes veszedelemtől, 
hogy a nyakán maradjon a megren
delt kukurwa, aminek az árfolyamát 
akkor a börzén 10 koronára jegyez
ték s ezért sietett azt óriási áldoza
tokkal átvenni a saját gazdasága 
számára 13 korona árban.

Ho?y is irta a Zemplén?
S ilyen formán veszon a kuku- 

ricából a Búza Barna tudomása 
sz- rint csak : Meczner Gyula és 
Székely Elek, a mi tudomásunk 
szí rint azonban Fuchs Jenő, Kin- 
csessy Péter, Davidovics Adolf, 
Jelenek Adám és Armágyi János 
is. Ivi kisebb, ki nagyobb mennyi
ségben, de vészén : az volt a cél, 
hogy a várost egy hiábavaló s 
jelentős rizikó ne kösse.
És irta ezt a városi akták áttanul-
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rnányozása, a közreműködő szeme- 
Ivektől, elsősorban magától Székely 
Klektől nyert részletes információk 
alapján, ügy, hogy mi már magunk 
is meg voltunk hatva ennyi nemes 
áldozatkészség láttára s kezdtük azt 
indítványozni, hogy a város ezt az 
ő nagy főispáni jótevőjét válassza 
meg díszpolgárának, vagy emeljünk 
szobrot neki a napipiactéren (vagy 
még helyesebben a kukurica-piacon)! 
Kettős szobrot, mint Goethének és 
Schillernek van Berlinben, a váró.' 
két nagy jótevőjének, Mecsuer Gyu
lának és Székely Kleknek. Álljon a 
két nagy férfi a szobron test veri lég 
ősszeülelkezve, kezében mindeniknek 
papírtekercs helyett egy-egy cső 
kukurica s felettük áldásra terjesz
tett kézzel lebegjen Gáthy Géza 
szelleme.

És most ez a szép ábránd, ez a 
lelkűnkben már előre felépített szép 
szobor, egyszerre összeomlik. Össze
omlik egyetlen szavará szeretett fő
ispánunknak.

Immár nem akar az áldozatkészség 
aranyos glóriájában tündökölni. Im
már nem hirdeti, hogy ő csak önzet
len jótevője volt a városnak. Kgy 
merész fordulattal átszökik ő méltó
sága a tagadás biztosabb talajára.

ügy látszik, ö rá is nagyon ke
ményen rá kiáljhatott valami szigorú 
professsor :

— Hát Néga fráter, ismerd be 
töredelmesen, hogy kukuricáztál I

S erre a barátságos felszólításra 
eg>szerre csakugyan Néga fráter lett 
M* czner Gyulából.

Vájjon ki lehetett az a jó tanácsot 
adó tudós professzor? Alighanem 
maga Meczner Gyula ő méltósága. 
Masnak nincs ehhez való esze.

Most tehát tagadunk. Sőt alibit 
igazolunk. Nem igaz, hogy vett a 
kukuricábul a főispán. Nem is látta, 
nem is tud róla, soha hírét se hal
lotta ! Nem is volt itthon akkor, mert 
Abbáziában volt. Az egész vádbe I 
egy szó, egy betű sem igaz !

Hogy mondta az egyszeri ügyvéd?
— Tagadom, hogy az alperes a 

szeutesi erdőből fát vágott volna. 
Tagadom azt is, hogy Szentesen 
eidő volna és ha van erdő, tagadom 
azt, hogy abban fák volnának 1

Vagy hogy moidta ő méltósága a 
múltkor ?

— Gáthy ? Hát kicsoda az a Gáihy ? 
Hisz én azt a Gáthyt nem is isme
rem ! Életemben kétszer se beszél 
lem vele! Azt se tudom, ki az a 
Gáthy ?

Holló tagad.
Kz időszerűit nem a Zemplén je

lenti be a tngadást. Az mégis sze
gy élné magát, hogy egyik számban 
beismerjen, sőt hivalkodjék a tettel, 
a másikban pedig kereken letagadja

Hát jön a másik lájbzsurnálnál, a 
Holló Andor lapja a Zempléni Újság. 
Kz úgy tesz, mintha a főispán elleu 
volna. Támadja néha. De ezt ne tes
sék komolyan venni. Mikor kell, ott 
van ő mindig.

Igaz, kino.-au csinálja. Például azt 
jelenti most, hogy ő csak politikai 
ellenfele a főispánnak, de az egyéni
ségét neiu kitogásolja, sőt megvédi. 
Eddig pedig folyton azon 'ovagolt, 
hogy ő munkapárti, politikában tel
jesen egyetért Meczner Gyulával, 
csak az egyéniségét nem tartja a 
főispánságra alkalmasnak. Kzért ki
abálta rá, hogy mondjon le I

Hát tessék ezen eligazodni ! Poli
tikai ellenfele a Zempléni Újság a 
főispánnak! Azt mondja! Hát már 
nem muszkapárti a Zempléni Újság 
Mert eddig az. volt ! Ks ha most is 
az, hát hogy lehet ellenfele a főis
pánnak ? Vagy a főispán hagyta ott 
a ruuszkapártot ? Nem valószínű ! Ó 
csak akkor fogja ott hagyni, ha a 
muszkapárt nem lesz kormányon. 
Akkor csrtlakozik az uj kormányhoz. 
De áruig kormányon van a muszka
párt, addig ő leike legbensőid) meg
győződésével őszinte (és önzetlen) 
rouszkapárti ruarad.

Alighanem onnan van a Zempléni 
Újság színváltozása, hogy Isépy Ti
hamér kilépett a szerkesztéséből. 
Jiiztosau ő képviselte eddig ott azt
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a heves főispán ellenes irányzatot s 
most, hogy kilépett, Holló felszaba
dult az ő nvomása al>*l és szabadon 
szeretheti Meczner Gyulát. No, jó 
étvágyat kívánunk hozza !

A múltkor holmi elmaradt szub 
venciókat emlegetett a Zemplén. 
Hogy is áll azoknak a dolga ? I gyan 
tessék csak majd vigyázni, nem lát- 
nek-e legközelebb a Zempléni Újság
ban állarovasuti hirdetéseket!

Tehát tagadunk.

Holló Andor főispánellenes lapja 
adja most tudtára a világnak a nagy- 
tagadást. Kgy szó, egy betű se igaz. 
Kgy szem kukuricát se kapott a 
főispán.

S mindgyárt meg is magyarázza, 
hogy ez milyen könnyen lehetsé
ges. Lám, azt is beírta Csoltkó, 
hogy Fuchs Jenő 17 métermázsát 
kapott, pedig nem igaz, mert csak
8-at kapott. Azt is beírta, hogy Ar
ii ágyi kapott kukuricát, pedig nem 
kapott. Hat mért ne lehetne, hogy 
a főispánnak is beirt 22 méterma 
zsát, pedig nem kapott semmit ? 
Persze, hogy lehet! Sőt úgy is van ! 
Most már egész bizonyos, hogy úgy 
van ! Kgy szemet se kapott. Itthon 
se volt. Abbáziában üdült, tengeri 
fürdőben.

Nyilván innen a tévedés. A főis
pán tengeri fürdőben voit, itthon 
pedig Csoltkó tengerit jegyzőt bt a 
nevére. Lám, milyen szórakozott 
ember az a Csoltkó! Hogy összeté
veszti a dolgokat ! Hisz az nem vetni 
való tengeti volt, amit a főispán ur 
használt, hanem tengeri fu t tlő !

Nyomoznak

Hogy mikor került haza a főispán 
ur Abbáziából, azt igazán nem tud
juk. Majd kisül. Annyit látunk, 
hogy már május 13-án részt vett a 
városi közgyűlésen.

De az tény, hogy a kukurica el
szállítása hivatalosan meg van álla
pítva. A polgármestert felkérték, 
derítse ki, hogyan osztották szét u 
kukuricát. A polgármester jelentésre 
szólította fel Csoltkót. Csoltkó be
adta a felvett eredeti tisztáját, amely 
szerint többek közt Meczner ur is 
kapott 22 métermázsát. Ennek igy 
történt megállapítása után szüntette 
meg a polgármester a további eljá
rást. Kz tehát ez idő szerint küzbi 
telüleg igazolt tény.

Hogy maga Meczner Gyula saját- 
kezűleg tartotta é a zsákot, vagy a 
kocsisát küldte, vagy itthon se volt 
még s c-<ak hazajövetele után érte
sült, hogy Székely Klek jóvoltnbó 
kapott olcsó kukuricát, ez tuár mind 
igen mellékes dolog.

Vagy egyá talaban nem kapott a 
főispán ur? No? Hát akkor biztosan 
Csoltkó csőt, hamis jelentést adott 
be, elpanamazta a kukoricát. De hi 
szén akkor sietve fegyelmit kell in 
ditani ellene, kinyomozni az ügyet, 
felfüggeszteni, megbüntetni, ha vét 
kés. Rajta, gyorsan, főispán ur, szó 
kőit erélyességével vágjon bele a 
dologba !

Már betekint ő méltósága.
Hát cselekszik is a főispán ur. 

Először is betekint. Persze, hogy be
tekint. Ö ne tekintene be? Rögtön 
izent a polgármesternek, hogy kii d 
je csak hozzá az iratokat betekintés 
végett. Ks Keich írd Salamon az ö 
ismert pontosságával felpakolta a 
kukurica panamáról szóló összes ira
tokat s rohanvást küldte a főispán 
úrhoz. Hadd tekintseu bele, hogy mi 
mindent kapóit ő az ínségeseknek 
küldött dolgokból.

Kz is újhelyi specialitás. Vádolnak 
egy embert panamával, hogy elha
rácsolta az ínségesek számára kül
dött kukuricát. S a polgármester, a 
kinek kötelessége lenne világosságot 
deríteni a dologba, átadja a pana
mát igazoló összes aktákat a vád
lottnak. Tegyen vele, amit akar. No 
hiszen szép igazság fog itt kisülni I 

Reichard ügyvéd ur egyebet is 
cselekszik. Sürgősen, szent István 
király napján, nemzeti ünnepen, nincs 
okosabb dolga, mint s/igoru vizsgá
latot indítani, nem múl, hogy ho

gyan történt ez a nagy disznóság, 
de hogy mi hogyan juthattunk annak az 
irataihoz t

Csakugyan ez a legfontosabb kér
dés, In történt a legnagyobb vissza
élés. Hogy Székely Klek elpanamazta. 
elharácsolta a szegényeknek küldött 
segélyt, hogy ebből juttatott a fő
ispánnak is, — az mind semmi. Az 
a fő, hogy hogyan tudhatta meg 
ezt a súlyos visszaélést az újság. Ezt 
kell kinyomozni, ezt kell megbün
tetni. Mert a városi irattár tudva
levőleg arra való, hogy jól elrejtsen 
minden disznóságot. És ha ezt nem 
kellőleg teljesíti, meg kell büntetni.

Hát csak nyomozzon Reichard 
ügyvéd ur. Vegyen fel jegyzőköny
vet. Indítson fegyelmit az irattári 
személyzet ellen, hogy máskor job
bén rejtsék el u panamákat. Mert 
nem az itt a bűn, hogy Meczner és 
Székely kukoricáztak, de az, hogy 
megmutatták nekünk uz iratokat. Lz 
a főbűn.

A főispán Pestre megy
A Zempléni Újság bejelenti, hogy 

a főispán sajtópert fog indítani elle
nünk, hogy öt igy megrágalmaztuk. 
S tényleg, hétfőn este fel is ment a 
főispán ur Pestre, állítólag azért, 
hogy a kukurica ügyben tisztázza 
magát s engedélyt kérjen a sajtóper 
megindítására.

No csak rajta! Tessék sajtópert 
indítani ! Ott e>kudtek Ítélnek ám, 
komoly, becsületes polgárok s ott 
aztán nem lehet majd az iratokat 
betekintés végett magához rendelni.

A Miklóssy Székely-féle per 
tárgyalásának folytatása.

Igen élénk érdeklődés mellett nyi
totta meg ma reggel Ü órakor 
lvopeczek bíró a tárgyalást. Több az 
ügy tisztázására hatékonyan közre
működő tanút hallgattak ki s külö
nösen Néraethy Bertalan tanuvallo- 
niH'a, mely 1'tó rá ig  tartott, volt 
súlyosan terhelő Székelyre. O volt az 
első tanú és te>jes részletességgel és 
megfontoltsággal adta elő a városi 
vámszerződésekre vonatkozó ügyet, 
mint amely a városra érzékeny kárt 
jelent. Különösen fi tételnél mutat
kozik változtatás a bérleti szerződés 
ben a versenytárgyalási hirdetéshez 
arány itva.

Utána Pataky Miklós főjegyzőt, 
Kiss Ödön főügyészt, Schveiger Ig
nácot és Schveiger Márkuszt hall
gatta ki a bíróság. Majd elrendelte 
a fegyelmi iratok beszerzését, Kova- 
liczky kir. közjegyző kihallgatását, 
moly célból a tárgyalás folytatását 
legközelebb kitűzi.

A mai tárgyalás egész lefolyását 
szombati számunkban részletesen 
közöljük. ,

Reichard ügyvéd ur fegyelmije.
Xitüzte a tárgyalást az ügyvédi kamara 

Szeptember 17-én lesz ítélet.
Megírtuk a múltkor, hogy Dr. 

Ueichará Salamon ügyvédet a kassai 
ügyvédi kamara vád alá helyezte 
azért, mert még mindig viseli az uj 
helyi polgármesterséget s az ügy
védségről se mondott le.

Megírtuk, hogy már a kamara 
vadhatározata is megbélyegző R» i- 
chardra, mert azt a gyanúját fejezi 
ki. hogy itt a polgármesterségről 
való lemondással s a lemondás el
fogadásának folytonos felebbezésővel 
bűnös összejátszás folyik arra, hogy 
Reichard megmaradhasson a polgár 
mesterségben s a mellett az ügyvéd 
séget is megtarthassa.

Az ügyvédi kamara ebben a szen
zációs fegyelmi üg)ben most szep
tember 17-ére tűzte ki a tárgyalást 
Kassára. Tanukul beidézte Dr. Szé

kely Albert, Dr. Búza Barna és Dr.
Grósz Dezső ügyvédeket.

Az újhelyi disznóságok egyik fe
jezete felett tehát az ügyvédi ka
mara fog most Ítéletet mondani. S 
bizonyára méltóképen fogja megto
rolni ezt a súlyos visszaélést.

Reichard Salamont nem értjük. 
Nem ismerünk rá bonno arra a 
Reichard Salamonra, akit eddig is
mertünk s akiről éppen nem volt 
frázis, hanem igaz valóság az, hogy 
egé'Z eddigi életében köztisztelet s 
általános megbecsülés környezte. S 
egy ilyen ember képes kitenni ma
gát fegyelmi megbélyegzésnek, kar
társai megbotránkozásának, csak 
azért, hogy Meczner Gyulának és 
Székely Eleknek kedvébe járjon s 
kihúzhassa az időt, amikor Meczner 
az ő kedves kukurica pajtását, Szé
kelyt, visszaültetheti a polgármesteri 
székbe.

Mi történt Reichard Salamonnal, 
hogy mindenki megütközésére ilyen 
gyalázatos játékhoz oda adja a maga 
komoly és becsületes személyét ?

Nem tud szabadulni a polgármes
terségtől ? Ugyan! Hát leltet kény- 
szerittni valakit, ha lemondott, hogy 
ennek dacára hónapokig hivatalban 
maradjon ? Jelentse az alispánnak, 
jelentse a belügyminiszternek, hogy 
lemondott s nem maradhat tovább, 
vegyék át tőle a hivata l. Jó t  ál
lunk, hogy egy hét alatt átveszik. 
Mert tudják, hogy erőszakkal senkit 
se tarthatnak a hivatalban.

Csakhogy könnyű Katit marasz
tald, mikor maga is akarja!

A szeptember 17-iki tárgyalás na
gyon érdekesnek Ígérkezik s érthető 
kíváncsisággal várja azt az egész 
a  áros.

Szülők gondja.
A tliéma minden esztendőben visz- 

szatérő és valami nagy, sokféle va
ri ilást nem bir meg. Évtizedek óta, 
igy az iskolai tanév végén megújul 
a sajtó körkérdése, foglalkozván a 
szülők nehéz gondjával, azzal, hogy 
pályaválaszt ást a megérett gyerme
keik részéie, mely kenyérkereső fog
lalkozást válasszák ki, vagy helye
sebben melyikre taníttassák ?

És évtizedek éta úgy van, hogy 
amig a sajti) a közérdek beisületes 
szolgálatában óva inti a szülőket a 
túlontúl megszólt értelmi pályák vá
lasztásától a amig évtizedek éta szü
lők keservesen tapasztalják az úri 
ploretariatus rettenetes bajait, való
ban nem tudóit az úri foglalkozás 
felé való üzün!és gyengülni, ellenke. 
zőleg, a kor szellem ma inkább, mint 
valaha azt követeli, hogy iparos, ke
reskedő és kisbivatalnok, sőt újabb 
időben a földmivelő is, dédelgetett 
magzatának lateiner pályát választ 
azzal a két jeligével, hogy legyen 
különb az apjánál és ha kevesebb a 
megüresedő hivatali állás, meg kell 
toldani egy kis — protekcivól.

Hiába prédikálunk mi ezzel a be
teges urhatnámsággal szemben afé- 
léket, hogy a jövő a tanult iparosé 
és kereskedő, mert a valóságban 
egy-két kivétel mellett az a tény, 
hogy a sajtó által annyira feltisztelt 
ipari és kereskedő pályát nem a ta
nult, liánom a tanulatlan elem fog* 
lalja el.

A mi külföldön természetes folya
mot, az nálunk országos szenzáció, 
köz- és általános csodálkozás tárgya 
ha egy-egy tanult ember a műhely 
pad mellett áll. Valami két esztende
jét égy székesfővárosi tanács-jegyző 
asztalos műhelyt nyitott és majd 
olyan közérdeklődés környékezte, 
minta egy esküdtszéki tárgyaláson 
fölmentett és gyönyörű tollas kalap
ban feszito,anyag> ilkos dámát lehetne 
szemügyre venni. — Hiszen hal
latszott is efféle megjegyzés, hogy 
a doktor urnák kitett cégtáblája uj 
idők jele volt, az csak szenzációs 
ritkasság.

A helyzet ellenkezőleg az, hogy 
egy vidéki város egy időben tesz 
közzé ironki állásra való pályázatot 
és ártézi kút furrására árlejtést. Az
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elöbbiro 152 kérvény érkezett, az 
utóbbira ismételten nem akadt el
fogadható pályázó. Aki erre nem azt 
mondja, hogy ez gyönyörűen szim
bolizálja, ami urhatnáraságunkat — 
az nem szereti nevezni a gyermeket.

Ilyen, a gyakorlati életben oly 
sokszor megújuló esetek után, meg
lehetős naivság kell ahhoz, hogy va
lami nagy hatást várjuuk e cikk köz
zétételétől. A korszellem egyáltalá
ban nem nagyon kedvez a sajtó 
tanóveleji intelmeinek, mert ha a 
szülők egyike-másika el is ismeri, 
hogy igazunk van azért a maga sze
retett gyermekét mégis csak urnák 
fogja nevelni. Mivel pedig t.z ér
telmi pályákon tulprodukció van, a 
jövő generáció szivébe-lelkébe korán 
be kell venni azt a bölcs életelvet, 
hogy no a tehetségre alapítsa bol
dogulását az életben, haneiu a pro
tekcióra. Es hogy ez a bölcs életeiv 
micsoda rombolást visz végbe a kín- 
alakuló jellemekben. — annak el
döntését egyenesen rábízzuk olva
sóinkra, annál inkább, mert nálunk 
a moralistát nem szeretik.

H Í R E K .

—  Kinevezés. Az igazságügymi
niszter H alász Endro homonnai j;n á>- 
birósági Írnokot a felsővizküzi já
rásbírósághoz telekkönyvi vezetővé 
nevezte ki.

— Adózók figyelmébe. A m TT7. 
pénzügyminiszternek 3118—910. 1*. 
M. számú rendelete alapján és te
kintettel az 1910. évi III. t.-c. íj
ában foglalt intézkedésre a vállala
tok és jogi személyek kivételével 
az oly egyes adózók, kikuek évi 
előírása 500 koronát meg nem halad 
s adótartozásukat érzékeny vagyoni 
károsodásuk nélkül egyszerre befi
zetni nem képesek, a folyó év első 
felére eső egyenes adótartozásukra 
a folyó év végéig fizetési halasztást 
nyerhetnek abban az esetben, ha az 
iránt folyó évi szeptember hó 10-ig 
folyamodnak s a kincstár követelése 
veszélyeztetve nincs. A halasztás 
engedélyezésére irányuló kérelmek 
az előbb mi gjelölt határidőn belül 
nemcsak a pénzügy igazgatóságnál, de 
a községi (városi) elöljáróságoknál i> 
beadhatók, mely utóbbiak azokat 
kellően felszerelt indokolt jelentés
sel a pénzügyigazgatósághoz soron 
kívül kötelesek hejerjeszteni. Kizá
rólag csak a folyó év első felére 
eső adótartozásokra vonatkozó ha
lasztási kérvények belyegrnentesen 
nyújthatók be.

— Tisztavatás a Ludovica Akadé
miában ciiu alatt közli a „Magyar- 
ország“ a tanfolyamot végzett és 
hadnagyokká kinevezettek ünnepé
lyes eskütételét és fe>avattatásukal. 
Szószerint közli az Akadémiaparancs
nokának és egyik velők együtt fel
avatott tiszttársaknak hozzájok inté
zett beszédét. Szép, szép, van benne 
kütelességérzet, hivatás, a király, 
mint legfelsőbb hadúr iránti forró 
szeretet, rajongó lelkesedés, buzgó- 
ság, hogy sziveikben oltárkép le
gyen a király ^legnemesebb alakja, 
hősi önfeláldozás, az újonnan fel
avatott hadnagy beszédében a hála 
az Akadémia alapitól parancsnoka, 
tanárai iránt stb. Szép, szép, mindez : 
de a haza törvényei, a töivényes 
szabadság, az alkotmány sem az 
egyik, sem a másik beszédben em
lítve nincsen. Tehát nem akarják 
elzárni az utat egy újabb Fabricius 
előtt.

— Hitelszövetkezetek működése. A
Hegyvidéki miniszteri kirendeltség 
működési körében Bereg, Ung, Má- 
ratnaros, tígocsa és Zemplénvárrae- 
Kyék területén működő hitelszövet
kezetek 1909. évi dec. hó 3l-iki ál
lapotáról szóló jelentés megjelent. 
Ebből a következő adatok a széle
sebb körű nyilvánosság érdeklődé
sére is számot tartauak. 1895 óta az 
említett megyékben 143 hitelszövet
kezet alakult 35819 taggal. Az ősz- 
?*®8 üzletrészük értékének 54 száza- 
léka van befizetve; az igénybe vett

0147892.30
összege 1591560.94 kor., a tartalék- 
alapok 204545 ol koronára rúgnak,a 
tiszta nyöregség 103295 39 kor., a mi
niszteri segélyek összege 310971.91 
korona.

— A királyhelmeci vadásztársaság
1910. szeptember 3-án szombaton, a 
perbenyiki nyesésben báró Sennyey 
Miklós védnöksége alatt gömblövé
szettel egybekötött vadász mulatsá
got rendez. A gömblövészet kezdete 
délután 3 urakor — a táncmulatságé 
est i órakor. A lövészetre nevezési 
dij 2 korona. A nevezések 1910. 
szeptember 1 igllorkay István vadász
társasági elnöknél Királyheltueczen 
bejelentendők.

— P e t r o le u m m e z ö . Máratuarosme 
gyében egy angol társaság kutatá
sokat végeztet petróleum után. A 
kutatások, ugylátszik, sok jóval biz
tatnak, mert a társulat egyik kikül
dötte, ki a borneói világhírű kuta
kat is megny itotta, úgy nyilatkozott, 
hogy amennyiben az előjelek nem 
csalnak, úgy az Izavülgyéit egy má
sodik galíciai olajmezőt fog terem
teni. Természetesen ez nemcsak Má- 
ramarosnak, hanem a szomszédos 
megyéknek is szinte kiszámíthatatlan 
előnyüket nyújtana.

— Az inasok szegodtetóse. Az ipa
rosok egyrésze abban a téves hit
ben él, hogy tanoncát csak akkor 
köteles beszegődtetni amikor annak 
alkalmazhatóságát már több héten. 
— nem ritka esetben több hónapo 
kon keresztül kipróbálta. Kivált a 
vidéken sűrűn fordulnak elő esetek, 
hogy ősszel, októberben felvett ipa 
ros tanoncok csak tavasszal, március, 
ápri is hónapokban kerülnek besze- 
gődtetésre. Felviiágositáslcép itt kö
zöljük, hogy a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter 42 783— 1891 >z. hatá
rozati értelmében a lanonc felvétel 
kor azonnal beszegődtetendő, a pró 
baidő pedig a szerződés megkötése 
után két hónapig tart, mely idó 
alatt bármelyik fél részéről kártérí
tés nélkül felbontható.

— Borzasztó halál. A gróf Sztá- 
ray-ur«da.om központi istállójában 
alka mázott Buttkm'szky György lo
vász e hó 20 an reggel a gondjaira 
bízott lovak körül foglalatoskodott; 
az egyik hátasló a palájának tiszti* 
tusakor kirúgott s a vasalt lábává: 
oly vehemens erővel .-ujtotta fején 
Bulkovszkyt, hogy ez nyomban ki
lehelte a lelkét. Feleség s több árva 
siratja az elhunytat.

— Werner Sárika ok. cimbalom- 
tanárnő, ki a közelmúlt tanévben a 
roáriuarosszigeti Zeneiskola tanári ál 
Usái sikeresen töltötte be, mint ér
tesülünk, cimbalomiskoláját itt szü
lővárosában újból megnyitotta s a 
beiratkozásra jelentkezőket Deák
utca 3 szám alatti iskolájában fu- 
gadja.

— Beiratások a siketnemák ungvári 
intezeteben A siketnemák ungváii 
intézettben a beirutasok szept. 1 —4 
ikéig folynak. Az igazgatóság fel 
hívja a szülőket, ki* gyermekeiket 
az intézetbe óhajtják adni, ebbeit 
kérvényüket sürgősen nyújtsák be-

—  Egy úri házból való leány, ki a 
polgári iskolákat végzi, teljes ellá
tást nyerhet özv. Wessely Móniénál 
II. Andrássy-utca 4 sz. (A leánypol
gári közvetlen közelébt u.)

—  Sörarpavásár Miskolcon A Mis
kolci Kereskedelmi es Iparkamara 
értesíti az érdekeiteket, hogy a Bor 
sodvármegyei Gazdasági Egyesület 
által Miskolcon rendezett sürárpa- 
vásár nem augusztus hó 23-án, ha
nem közbejött akadályok miatt au
gusztus hó 25-én fog megtartatni.

— E r t e i t e s  Ezúton hozom a t. 
hölgy közönség tudomására, hogy az 
angol és francia szabászati tanfo 
lyarnot szeptember 1 én megkezdem. 
Akik a tanfolyamra járni kivannak, 
e hó 31-ig II. Andrássy-utca 4 sz. 
alatt. (Miami iskolával szemben ok. 
vétlen jelentkezni szíveskedjenek. Tisz
telettel Reismann líella Budapestről,

II essely Móniénál. II. Adrássy-utca 4.

TANÜGY.

Iskolai értesítők.
ii.

A Sátoraljaújhely állam i polgári 
leányiskola 1909—10. tanévre szóló 
80 oldu ra terji-dő, igen csinos kiál
lítású füzetben teszi közzé Gyulát 
Károly igazgató. — Az első közle
mény tiz év rövid történetét nyújtja 
az igazgató tollából. A tömören és 
áttekinthetően megirt történetből 
megtudjuk, hogy az iskola folállitá 
sának kezdeményezése a ref. egyház
tanács kebeléből indult ki. Az iskola 
az első év ben községi jellegű volt, 
3 osztályával 72 tanulóval nyílt meg 
bérházban. A megnyitást Dokus Gyula 
iskolaszéki elnök végezte nala már 
megszokott magvas beszéd kísére
tében. A következő tanévben az is
kola már állami kezelésbe került. Az 
első két évben Baitkó Kamilla volt 
a helyettes igazgató, nyolc év óta 
Gyulai Károly az intézet igazgatója. 
Az ő igazgatása idejére esik az inté
zet fejlődése, megizmosodása. Ez 
idő alatt, a tantestület céltudatos, 
egyetértő munkássága, a gondnok
ság és kir. tanfelügyelőség támoga
tása mellett ez intézet Sátoralajauj- 
hely város többi intézetei között 
méltó helyet vívott ki magának. Ta
nulóinak száma 72-ről 250-re emel
kedett, A történeti összefoglalás 
végső soraiban köszönetét mond az 
igazgató az igazgató a gondnokság 
valamint Beregszászy István kir. ta
nácsos tanfelügyelőnek a tapasztalt 
jé) indulatu támogatásért.

A második közlemény „Erzsébet 
királyné emlékezete**címen Ludescher- 
ne Sauermann Júlia szép és hatásos 
emlékbeszédét adja. A polgári leány
iskolák uj taniiasterv ének közlése 
után a terjedelmes és az iskolai élet 
mindennemű viszonyaira kiterjedő, 
gondos igazgatói jelentés követke
zik a lefolyt tanévről. Ebből, a lég 
szebb lapjuk az iskola belső életé
nek, az intézet szakszerű vezetésének 
helyes irányú működésének. Seherer 
Gyula min. iskolalátogató tanév köz
ben egyszer, Beregszászy István kir. 
tanfelügyelő többször meglátogatta 
az iskolát. Mindketten legnagyobb 
megelégedésüket nyilvánították a ta
pasztalt eredmény fölött.

A tanítás munkáját Gyulai Károly 
dr. Tóth Alajosné, Lndesehet Tiva
dar, dr. Bekyna Dezsőné, ü*v. Kaszt- 
//mié, Molnár Gy ula, Vago Gy ula es 
a hittoktatói kar végzik. A helyi 
felügyeletet a kir. tanfelügyelőség 
és a gondnokság. Ez utúbamak tag
jai : Dokus Gyula elnök, Kincsessy 
Féter gondnok, Gyulai Karoly |egy- 
ző, Bessenyey István, dr. Búza Barna 
Doniján Elek, Jiisert István, I.hlert 
Gyula. Fejes István, dr. Goldberger 
izídor, dr. Hornyay Béia, K iss Ödön, 
Miklőssy Istvón, Moldovanyt Géza 
dr. Reichard Salamon, dr. Kosenthal 
Sándor, intézet orvos dr. Szepesi 
Arnold,

Közli az „Értesítő** a tanulók név
sorát, de mellőzi az osztályzatokat, 
amit csakis helyeselni lehet, A kitűnő 
tanulók azonban fel vannak tüntet 
ve. Kitűntek tanulásukkal az I, osz
tályban Sztiilich  V iola, Takács Gab
riella, a Ilik bán Kozma Erzsi, a 111 
bán Gottiieb Ilona, Ligeti Magda, 
Moór Etelka. Kosé Zseni, a IV-ben 
Behyna Elza Dentse//Erzsébet, Fuchs 
Margit. Gluck Gize la. Jelenek Aranka 
Kaufmann Kebela, Pusztai Jolán, 
Szentgyörgyi Ilona, Wiener Hajnal.

Rendkívüli tantárgyként a francia 
nyelvet tanította Mohiamé Dohnál 
Anna tanítónő. A tanfolyamon 14 en 
vettek részt.

A jövő tanévre vonatkozó kimerítő 
értesítéssel végződik a nagy pedagó
giai tapintattal szerkesztett „Értesítő**

III.
A sátoraljaújhelyi állam ilag és vá» 

rosilag segélyezett nyilvános polgári 
fiúiskola ér lesi tőjét Kertész Ödön 
igazgató közli. Első közleménye egy 
Mikszáth Kálmánról szóló emlékbe* 
szód. Szép és meleg méltatása az 
elhunyt nagy magyar Írónak. Al
kalmas rá, hogy kellő megbecsülést 
és szeretet keltsen iránta az ifjúság 
szivében. A pedagógiai célok egyik 
iegszebbike a haza nagyjai iránt 
lelkesedést gyújtani az ifjú keblek* 
ben. Ennek a szép célnak sikeresen 
hódol a jól megirt közlemény. Gár- 
dós Mór az egyre fejlődő „Szabad 
Lycem** múlt évi működéséről ad a 
következő közleményben számot, 
majd az igazgató írja le a Magas 
Tátrába tett tanulmányi kirándulást 
eleven tollal. E leírás minden sorá
ból kiérzik szerzőnek a természet 
szépségei iránti kiváló érzéke és 
szeretete.

A igazgatói jelentésből megtudjuk, 
hogy az intézetbe 212 tanuló irat
kozott be, 45-tel több, mint az el
múlt tanévben ; ami figyelemre 
méltó gyarapodást jelent. A tanulók 
előmenetele és magaviseleté teljesen 
kielégítő. A fegy'elrai szék ez idén 
is működött és 38 esetben hozott 
ítéletet. A vallásos nevelésre kellő 
gondot fordítottak az illetékes té
nyezők.

Az ifjúság a jótékonyság gyakor
lásában ez évben is kitűnt. Az aradi 
vesztőhely megváltására alakult bi- 
sotteágoait 3 50 koronát küldött be. 
A Jókai-szobor javára, Ö*Ö0 K-t gyűj
tött. A gyermeknapon az intézet 
összes tanulói kivonullak az urnák 
egyikéhez és elhelyezték beiine 
adományaikat.

A tantestület 9 értekezleten be
szélte meg az intézet ügyeit, vé
gezte a tanulók ellenőrzését és osz
tályozását, vitatott meg pedagógiai 
kérdéseket.

A tantestület iskolain kívüli tény
kedése ez idén is jelentékeny volt. 
A Szabad Eyceuiu vezetésében s 
irányításában részt vett, valamint a 
tanügyi mozgalmakban és jótékony 
egyesületek vezetésében is. Az igaz
gatóiéi s a tantestület tagjaitól több 
cikk jelent meg a helyi lapokhau s 
a főváros tanügyi orgánumaiba.

Személyi változás annyiban történt 
a tanév folyamán, hogy Dioszeghy 
László munkakörét, aki kél éven ul 
kiváló működést fejtett ki az intézet 
kebelén s év elejen innen a nagy
szalontai gimnáziumhoz távozott, — 
Kardos Ignác a német nyelv tanítá
sát a felső osztályokban dr. Jám bor 
Gy örgy vette át.
^A z iskolát Seherer Gyula min. is
kolalátogató és Beregszászy István 
kir. tanácsos, tanfelügyelő március 
10. és 11 én látogatták meg. Mind- 
Kutten megelégedésüknek adtak ki
fejezést a tapasztaltak fölült.

A szokásos hazafias ünnepélyeket 
az intézet mind megtartotta. Az igaz
gató vezetése alatt álló önképzőkör 
ez idén is dicséretes tevékenységet 
fejtett ki.

A jövő tanévre vonatkozó kimerítő 
értesítéssel végződik a magas szín
vonalon álló „Ertesitősit„.

NYILT-TÉR.

kiváló nedvhashajtó. Sziklából fakadó 
természetes gyógyásványviz. 
Főraktár Sátoraljaújhelyen : 

V I L K O V S Z K Y  él  T Ó T H  cégnél.

A szerkesztésért felelős:

A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Kiadótulajdonos :

LANUESMANN MIKS^

F F- L S 0  M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P

tiszta hitelösszeg 4811033.35 kor.l — 2 —3  jó házból való fiú, vagy 
A Következetek összes vagyona |eiilly telj. s ellátást nyerhet özv. 

bor. A takarékbetétek1 }
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|  jntézeti fehérnemüek és kelengyék
leányok és fiuk részére

az intézetek előírásához híven, elismert legjobb minőségben és legelőnyösebb árban szerezhetők be :

| Scliöai Sándor és Barna D.
/* kelengye- és fehérnemüáruházában.
|L  Vászon-, sifon-, terítek-, törülköző-, törlőkendó'-mintagyüjteménynyel ke'szséggel szolgálunk.

5  X SALGÓTARJAN1 
Kőszénbánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütesre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaú jhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-m űtrágya.

Vidéki iskolás gyer
mekeknek jó és olcsó 
ellátást ad egy keresz
tény család.

Cím a kiadóhivatalban

K á l i - s ő .

1
Vetőmag búza eladó

herceg Windischgraetz Lajos
uradalmában, Sárospatakon és Borsiban.

Vevő köteles a vétolárt báron 
egyenlő rész'etben és pedig: az el 
sőt az árverés napjától számit amit

áry (iyu'a sátoraljaújhelyi la I 15 -”®P i.*y«„
kos végrehajtat,inak. ilal.ulnyioaki I “T  " >1' ^imuan.lo .50 .lap alai 
József £  neje Kovály .lloos ős neje a .llar'i,?‘ i'-** ,*cyana*.,.i naptól „za 
Otnsina Anna s,ér,ro..ö i lakások ' 4; ’ "*P  alalt minden egye,

telari résziét után az árverés nap 
kaim

Tk 1800—910 sz.

Árverési hirdetmény.
Pekárv (iyu'a sátoraljaújhelyi la 

llalm'nyiezki 
és neje 
lakosokO tn  sina Anna szécsrmzői lakósok m ‘ a ‘U0 V  Pa P a Vn i  m *n a*»  égj 

végrehajtást szenvedők a ll,-n i v í g  | v e M a r ,  n-szlet után az a rv . rés 
rehajtási ügyében a k é re lm i kü v ,„ .  | J » " I  « a rn ,ta n ,lá  u százalék kan 
kéziében a Végrehajtási árverés 1 »kka! egyhl az I8gl eV. d. c. 
korona 70 f illé r inár va lam in t jelen- ,'̂ T. U ’ i"! * 1' 4 .° ' • 3*-

Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

közvetlen a nagy állomás 
mellett. —  Kitűnő meleg és 
hideg ételek, saját termésű 
borok, kobányi sör. —  Pon 
tos kiszolgálás, szolid árak.

Hetenként kétszer zene.

| kerestetik egy II ik 
egy III ik gimnazista

és esetleg 
úri fin ré-- i • iimiuai iu i 'i  írstut'ii I

szérc. Ugyancsak egy corcpetitor Ková’y Jáno>t 5 84 részben 
'is kerestetik. Ajánlat a kiadóhi “ u' .... ■*'“ , f - — /1J
! vatalbn.
i

Dr. Halász-féle

„SANITOL"
Száj és /cgápoló szerek.

JCinícn eddig létezőnél tökéletesebb 
és megbízhatóbb szerek, 

Apácák gondozása alatt melyek a in„j,u,an m.Káii.Pi,ou
-  tudományos és klinikai vizsgálatok

Internatus

korona 70 fillér már valamint jelen-1 . , 
légi 26 korona 10 fill. és a ruégfel-*ket 
merülendő költségeknek kielégítése 
végett az 1881. IX. te. 144 §-a alap
ján és 146 §*a értelmében a sátor 
aljaujhely: kir. törvényszék a szécs- 
m zni községben fekvő a szécsme- 
zői 00 sz. tjkvhen 1. 1 sor. 04 hrsz. 
a felvett ingatlanból a 15. a. Kovály 
Jánost 18 84 részben B. 10 a. Ko
vály Jánost 10 84 résziem B. 13 a. 

v.i'y J,ino>t 5 84 részben B. 14!
Kovály Jánosné sz. ütresovics j nieK 

Annál 5 84 részben B. 15 alatt Ko-j  Az elrendelt árverés a fentirt tjk 
bulnyicki Józsefet 7/84 részben B. ben feljegyeztetni ezen árverési h 
l'». a. nejét -z. Kovály Zsuzsannát detmény egy példánya
7 84 részben B. 15a'att Kobulnyiczky.............................................
Józsefnét sz. Kovály Zsuzsannát 
14 84 részben B. 19 alatt Kohul- 
nyic/ki Józsfet 14,84 részben meg
illető jut titkokra a B, 18 és B. 19 
alatti jutalékokra 
Kovály J é e efné

i ruég fel-l  ̂ rendeletben előirt módon 
ielágitése '• kir. adóhivatalnál, mint. bi
S-.i alán I fói letéti pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsói részletb 
fog beszámíttatni.

Az ezen árverési hirdetmény ki 
bocsátással egyidejűleg megállapító! 
árverési feltételek a hivatalos órái 
ezen kir. hÍróság — mint telekkönyv 
hatóságnál (9 sz. ajtó ĵ és Széesmezi 
község elöljáróságánál tekinthetői

elemi e's polgári iskolai Icánynöven- 
dékek részére Sátoraljaújhelyben.

Tanítanak elemi és polgári tan- 
képesség! bizonyítvánnyal ellátott 
íiauii szí. Vincéről nevezett szatmári 
Kongregalióhoz tartozó irgamas 
nővérek.

A további szükséges felvilágosítás
sal szívesen szolgál

az intézet fonöknöje.

Elveszett
e hó 21-én, vasárnap az esteli 
órákban 3 bevásárlási könyvecske 
a Kossuth-utcán, szives megtalá
lója kéretik a kiadóhivatalba át- 
adni, hol illő jutalomban részesül.

“'apján egyedid sikeres és helyesnek 
lalu t alapelvek szerint készülnek. 
Hasznaiul, utasítás szerint eljárva, a 
fogakat megvédik a romlástól, Vég
telen kellemes szajiz. Ideálisán liszla 

száj és foguk.

I bot javára bekebelezett özvegyi 
haszonélnezési jog fenntartásával 
280 korona ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendeltetik az ár
verés megtartására határidőül 1910 
szeptember ho 15 napjanak cl. u 3 
orajára Szécsmező község házához 
tűzetik ki.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalé
kát vagyis 28 koronát készpénzben 

«  1881 Xl. i o. 12 §-ában je l- 
zett árfolyammal számított és az 
1881. évi november 1-én 3333 sz. a. 
fco't m. kir. igazságügyi miniszteri 
rendelet 8 § áhan kijelölt óvadék- 
k pes éitékpapirban a kiküldött ké
zéin z letenni, avagy az 1881. LXI 
te. 17(1 § a értelmében a bánatpénz- 
n? .̂ a ^Íróságnál elő'eges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Az a ki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb Ígéretet tett ha 
többet fog érni senki sem akar kö
teles nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt 
az általa nyert és ugyanannyi szá
zalékon kiegészíteni. Ha .ennek a 
kötelezettségének eleget 'nem tesz 
ígérete figyelmen kívül marad és az 
árverésben, melyet haladéktalaiiul 
folytatni kell részt nem vehet.

Az ingatlan a kikiáltási ár két

------j .. .. birós.i
hirdetményi táblájára kifüggesztő!u 
továbbá kifüggesztés végett nz ái 
veresi feltételek pedig megtekint In 
tés végett egy-egy p hiánya Pariié 

- -• Szacsur, Csatócz, Sztankóc szomszé
U 10 alatt özv. j dós községekben a helybeli szuka 
Maedrin Erzsé* | szerint azonnali körözés végett a ne

JKegJizetketetlen előnyük,
hogy rendszerez használat mellett 
megvéd a heveny fertőző betegsé
gektől (vürheny, kanyaró, torokgyík 
slb.) és azért gyermekek részére már 
ez okból is különösei! áldásos a 
használatuk. Ideális szép és jó fog
kefék. Kaphatók használati utasí

tással :

HRABÉCZY KÁLMÁN
gyógyáru 6» illatszer üzletében

Sátoraljaújhelyen.
Naf-y üveg Szájvíz 2  hurona, kis

üveg 1 korúim 150 fiii.’r nr I , “ “iKiiiuasi ar két-
M é r  I í. í™aadÍn41 al>C>on>abb - mI. korona, Fogkefe 1 korona 40 fillér S

Nyomatott U n dv^am , 15,k.a T á ,, .  könyvnyomdájában S á t e r ^ u ó ^

vezett köszégek elöljáróságainak me 
küldetni rende tetik.

( Ezen árverési hirdetmény az égj 
id'-jiileg megállapított árverési félte 
telekkel együtt, az 1881. évi LA 
t. c. 153 §-a intézkedéséhez képe? 
a keresetre hozott első végzésre ele 
irt szabályok szeriht.

1. Dr. Bcttelheim Jakab felperes 
ügyvédnek Saujhely,

2. Kovái János és neje szil 
Otresina Anna.

8. Kabulnyicki József és neje szül 
Kovái Zsuzsanna végzést szenved 
Stécsmező,

4. Úrban Marnic.-ák .József tula. 
donostárs.

5. özv. Kovái Józscfné szül. Mard 
zin Erzsébet hitbizomány tulajdonol

6. Kir. pénzügy igazgatóság Sátor 
aljaujhely.

7. Szécsmező község elöljárósága 
’iak, mint ahol az árverezendő ingat 
lan fekszik.

8. Csatóc,
9. Szacsur.
10. Sztaukdcz.
11. Parnd szomszédos községei 

elöljáróságainak megküldetni rendid 
deltetik,

Gálszécsen a kir. járásbíróság min 
telekkönyvi hatóságnál 1910. év 
juliuus hó 7-én,

Valkovszky,
kir járáshiró.
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