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A kassai 
nagygyűlés.

Országos ünnepe volt vasár
nap Kassának; ráeszmélt egy 
percre a maga kuruc eredetére, 
visszagondolt kuruc-koráp.ak ham- 
vadozó emlékeire, azokra az időkre, 
amikor még sok olyan veressap
kás járt az utcáin, amilyen most 
csak egy ül ércbe öntve a Fő
téren, — meg később, amikor 
Beöthy Ákos tartotta kezében azt 
a szeplőtelen ellenzéki lobogót, 
vagy még később, amikor a nem
zeti ellenálláskor Abaujvármegye 
első, dicső példával legelői járó 
megyéje volt ennek az országnak. 
Annyire lépést tart Abauj és 
Zemplén, Kassa és Ujhely poli
tikai életének emelkedése és sü- 
lyedése, hogy Kassának az ünnepe 
ami ünnepünk is és amikor a 
mai sivár, eszme szegény, korrupt 
korszakban egy kis fényesség 
gyűl ki a szomszéd megyében, 
mi is sietünk megfüröszteni benne 
a lelkünket. Sötétséghez szokott 
szemünk szinte elkáprázik az ön
zetlen hazafiságnak attól a ra
gyogásától, amely a nemzet igazi 
vezéreit körülveszi.

Büszkén emelt lővel, a jól 
teljesített honfiúi munka felemelő, 
nyugodt öntudatával állottak Kas
sán, Abauj és a szomszédos vár
megyék összesereglett hazafias 
gondolkodású férliai elé Apponyi, 
Andrássy, Zichy, Károlyi, Ra- 
kovszky, Mezőssy, Hadik. Egyik
nek se volt szüksége rendőrre 
meg csendőrre. Olyan áhítattal 
hallgattuk a szavaikat, mintha az 
Isten házában a pap beszélt volna 
hozzánk.

Andrássy egy szál kard nél
kül is olyan gyilkos munkát vég
zett a Tisza aradi beszédén, hogy 
nem maradt abban egy nyomo
rult érv, egy nyomorult gondo
lat se életben. Csak egynek ke
gyelmezett m eg : a Tisza jóhi
szeműségének. De mi bizony ab 
bán sem hisszünk szívesen. Ki is 
fejtette Búza Barna azon mele
gében, hogy bizony nagy baj van 
ott a jóhiszeműség körül is_ nem 
fanatizmusnak hívják az ilyet mi
felénk, hanem gonoszságnak.

Apponyi Albert gróf klasszi
kusan megépített beszédben mu
tatott rá a mi papiralkotmányunk 
nyomorságaira. Földes Béla pe
dig ezeket az adatokat pénzügyi 
és gazdasági érvekkel támogatta 
alá.

Károlyi Mihály gróf elmondta 
a maga lépésről-lépésre kialakuló 
tervezetét, az ellenzéki pártok 
egyesüléséről, amit aztán Mezőssy

és Kakovszky tovább fejlesztettek. 
Mezőssy élénken vázolta Andrássy 
gróf emberi es vezéri nagy kva
litásait és Rakovszky a kezébe 
adta a vezéri lobogót.

Andrássyt úgy ünnepelte a 
közönség, mint Apponyi mellett 
a legalkal masabbat arra a sze
repre, hogy az országot a kor
rupció végvesz delmétől meg
váltsa. Azt se vették tőle rossz 
néven, hogy a szociáldemokrata 
szónok — Garbai — apostroíálására 
nyíltan kijelentette, hogy a vá 
lasztójog kérdésében ismeretes 
törvény javaslatában elfoglalt ál- 
láspontja nem változott. A többi 
szónok egytól-egyik meglobog
tatta a széles alapokra kiterjesz
tett demokratikus választójog lo
bogóját.

Mikor a Kossuth nóta és a 
Marseilles hanghullámai látszólag 
fülsértőén keresztezték egymást 
az ünnepi hangulatban, Búza Barna 
egy találó formulával öntötte 
összhangba a disszonanciát : fel
ajánlotta a szocialistáknak a mi 
Hymnuszunkat az övék mellé, vi
szont mi eltogadjuk a miénk 
mellé aj. övéket. „A Kossuth 
nóta és a Marseilles magokban 
nézve is nagyszerűek, de ha a 
hazaszeretet és a jogegyenlőség 
gondolata összeforr ebben a két 
nótában, akkor az csodákra lesz 
képes.*4

Egy napnak szép, nagy, ra
gyogó emlékeivel visszazökken 
tünk azután közéletünk posványos 
légkörébe. Készen vártak már a 
hirek: hogy Tisza István a szo
cialista népgyülésen az emberek 
közé lövetett, hogy Ausztria ér
dekében magyar fiuk fognak el- 
vérzeni és hogy az országházban 
büntetlenül garázdálkodik tovább, 
rendőri fedezet, alatt egy lelki- 
ismeretlen magántársaság.

Ennyi éppen elég arra, hog) 
a fényes ünnepi hangulat után, a 
a mának a nyomorúságába egy 
csapásra visszaessünk.

** *
Már déli 12 óra előtt teljesen 

megtelt a pályaudvar perronja. A 
vezérekre várakozó nagy néptőmeg 
rendben megszállott minden talp
alatnyi helyet.

A pályaudvari tömeghez csat
lakozott a .sárosiak Baán Achilles 
dr. és Bauraöhl Zsigmond dr. veze
tésével érkezett küldöttsége, majd a 
zempléni küldöttség jött Buza Bar
nával élén, egy kisebb küldöttség 
Göinörből Uotthilff Mihály dr. ral s 
végül a szepesiek deputáciéja Kern 
Gyula apáttal.

Az érkezőket Korláth Ferencz 
pártelnök üdvözölte. A rövid üd
vözlést Apponyi röviden viszonozta 
s karlengetéssel köszönte meg a 
szűnni nem akaró ovációt.

A nagy embertömeg Apponyi 
Alberttel s a vezérekkel élén a li-

geten keresztül gyalog indult a 
Schalkházba. Mire odáig ért, száma 
mintegy hatezerre növekedett s az 
éljenzés egyre harsányabban höm
pölygőit az utcán végig. Persze az 
abcugolások is, melyek az egyes föl
fedezhető munkapárti nagyságoknak 
kijárlak.

A tömeg várakozó álláspontra 
helyezkedett a Schalkház előtt s 
Apponyit kívánta hallani. Apponyi 
engedett az óhajtásnak s az első 
emeleti erkélyről rövid ssónoklatban 
köszönte rueg a neki oly melegen- 
eső fogadtatást. Utána Korláth Fe
renc beszélt, majd Szmrecsányi 
György s végül Molnár Miklós, ki 
békés szétoszlásra kérte a néptö
meget.

Egy órakor barátságos ebód 
volt a Schalkházban, melyen előkelő 
hölgy közönség is megjelent.

A nagygyűlés.
Közvetlenül 2 óra után kezdett 

gyülekezni a nagygyűlés közönsége. 
Az óriási méretű terem csakhamar 
szinültig megtelt, olyannyira, hogy 
az összes bejárókban s a ruhatar
ban sem maradt egyetlen talpalatnyi 
hely . Mint egy háromezerre tehető 
a megjelentek száma.

A lehetőséghez képest Csináltunk 
egy kis seregszámlát.

Ott voltak Andrássy Gyula gr., 
Apponyi Albert gr., Bernáth Béla 
Földes Béla. Beszkid Anta1, S^msey 
László gr., Zichy Aladár gr., Jaczkó 
Pál, Rakovszky István, Justh János, 
Eszterházv Miháiy gr., Szmrecsányi 
György, Csuha István, Hammer-berg 
Liszló, Szalav László, G deon A'a- 
dár. Mezőssy Béla, Károlyi Mihály, 
gr., Ostffv Lajos, Pu noky Móricz 
országgyűlési Lépvise Ők.

Dessewffy Aurél gróf, Desstwffy 
Emil gróf, Zichy-Meskó Jakab gróf, 
Hadik János gróf, Eszterházy Pál 
gróf, Moskovitz Iván, Búza Barna. 
Meczner Béla. Salamon Géza, Baán 
Achilles dr , Rohonczy Lőrinc, Bar- 
czay László, Melczer G- za, Kubik 
Béla, Kincsessy Péter, Vay Adun 
gróf, Téglássy András, Jakabfalvy 
Gyula. Szepessy Zoltán, Bernáth 
József, Vitéz Attila, Forgácb Balázs 
gróf, Zay Károly gróf. B irczy Gá
bor dr., Pataky Sámuel, Téglássy 
József, Csorna József ifj., Meliorisz 
Kálmán, Vitéz Győző dr., ifj. Csórna 
István, Minay Istváu stb.

Kétségkívül sokan maradtak ki 
a lisztából, melyben a gönczi kerü
let 30. a tornai kerület 24 s a gar- 
bócbogdányi kerület 20 tagú kül 
döttségét is meg kell m'g einlite 
nUnk.

Közben az orkeszter is megtelt 
a vármegye szép asszonyaival és 
lányaival. Mikor Andrássy Gyulán*'* 
grófné és Alpi Salamon Gézáné 
s7. Bethlen grófnő keresztül haladt 
a pódiumon, élénk éljenzés fogadta 
őket a hal galóságból.

Megnyitás.

Korláth Ferenc lelkes szavakkal 
nyitotta meg a gyűlést, amelynek 
célja, hogy tiltakozzék a kormány 
törvénytiprásai ellen, követelje a 
jogrend helyreállítását, a két főbll- 
nös távozását, tiltakozzék az oknél
küli háború ellen és követelje az 
általános egyenlő titkos választói 
jog megvalósítását. A gyűlés jegy
zőjévé felkéri Szepessy Miksa dr.

L a p u n k  m a i  n z k m a  A  o l d a l

szerkesztőt, majd szívből fakadó 
szavakkal üdvözli a vezéreket.

Nagy gyűlés első szónoka, gr. And
rássy Gyula. Riadó éljenzés és taps 
fogadja. Tíz percnyi ünuepeltetés 
után megkezdheti nagy beszédét.

„Mai felszólalásom kizárólagos 
tárgya lesz az, hogy válaszoljak 
Tisza István grófnak Aradon elhang
zóit beszédére." Így kezdte beszé
dét, melyben aztán hatalmas és 
kíméletlen vivisektiót végzett.

„Tisza beszéde nagyon fájdal
masan érintett, mert .benne meg
találtam azt a virulens baktériumte- 
lepet, amely jelenlegi betegségünk 
oka." Kiemeljünk a következő rész
leteket." Megtaláltam abban a be
szédben azt a nagyfokú fanatizmust, 
amellyel egy Torqueirada, Robes- 
pierre anyi kárt csinált nemzetének, 
azt a fanatizmust, hogy neki feltét
len igaza van és azért, amit ő akar, 
mindent érdemes feláldozni és láng
ba borítani. Megtaláltam azt a fértő 
és kihívó hangot, mely az ellenzék
ből hasonló sértő és kihívó hágót 
vált ki.

Ila ezt a beszédet egy külföldi 
államférfiunak bemutatják és el
mondják, hogy a Ház elnöke az, ki 
ilyet mond, akkor az raegérteué az 
egész felfordulást és azt mondaná, 
hogy nem is lehet normális tárgya
lás ott, ahol a Ház elnöke, akinek 
elsősorban kötelessége a pártatlan
lanság, akinek minden szenvedélyen 
felül kell állnia, ilyeneket mer állí
tani.

Ha van egy minisztereluök, aki 
a törvényeket lábbal tapossa, aki 
törvény tiszteletet nem ismer, aki 
az állam eszközeivel és attentátu- 
mokkal tör az ellenzék ellen, akkor 
mi nyíltan, becsületesen kijelentjük, 
hogy mindaddig, raig ez a miniszter- 
elnök helyén van, addig a küzdel
met fokozott hévvel és erősebb 
eszközökkel folytatjuk, mint hogyha 
olyan ellenféllel állunk szembe, aki 
a törvényeket tiszteli.

Ha ő fohászkodva mondja, hol 
volnánl, ha a hadsereget már 3—4 
évvel ezelőtt megerősítettük volna; 
én az mondom: hol volnánk, ha 
raejjerősitettük volna a hadsereget, 
de nem azért és úgy, hogy letörjük 
a magyar parlamentet, hanem úgy és 
akként, hogy a nemzet és korona 
közötti harmóniát fokozzuk, hogy a 
nemz'-t minimális igényeit kielégít
sük, hol volnánk akkor?

Lehet-e a sok fontos, életbe vá
gó kérdést tárgyalni az ellenzék ki- 
dobatása után ? Ez maga vérlácitó. 
Hogyha ma nem volna forrodalom- 
szerü lelkiállapot, ez egyedül okoz
hatná azt. En nem képzeltem, hogy 
egy ország ügyeit ily kevés előre- 
átással lehet intézni.

Földes Béla beszéde.
Ezután 1'óldes Béla tolmácsolta 

a Justh-párt üdvözletét. A mai kor
rupt helyzet jellemzése többek közt 
ezt mondta :

„Még a primási szók sem szent 
előttük és a magyar katolicizmus 
legmagasabb méltósága kénytelen 
távozni egy kjs parcellázási ügy vé- 
miatt. Ilyen körülmények közt a par
lament nem teljesítheti azt a felada
tát, hogy a népet megvédje a túlsá
gos megterheléstől. Súlyos dolog ez, 
mikor január elsején életbe lép az 
uj adóreform, amely a kormány ke
zében veszedelmes fegyver."
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Apponyi Albert beszéde.
Ezután Apponyi emelkedett szó

lásra, aki mellett a nagygyűlés párat
lan lelkesedéssel és elragadtatással 
demonstrál és csak nagysokára kezd
hetett beszédbe.

Egész alkotmányos életünk fik
ció, formula, valótlanság. Ezzel el 
lehet éldegélni és szobatudósok bol
dogok lehetnek vele, de mikor az 
óra üt, mikor a valóságos nemzeti 
erőt kell talpraállítani, valóságos lel
kesedést, akkor a nyomorúságos 
a—b—c formulák felmondják a szol
gálatot és megdöbbenve állunk a ha 
zugság kártyavára előtt, amelyet al
kotmányunk erős vára helyett fel
építettünk.

Ezt a gondolatot fejtette ki 
Apponyi egy gyönyörűen felépített 
beszédben.

Frenetikus, tomboló éljenzés fo
gadta Apponyi klasszikus beszédét, 
mely után Zichy Aladár gróf, az or
szággyűlési néppárt elnöke mondott 
lelkesítő szavakat.

Károlyi Mihály gréf beszéde.

Ezután gróf Károlyi Mihály fog
lalkozott külpolotikai hlyzetünkkel. 
A XX. században csak lelkesítő mo
mentum esetén lehet háború, de az 
nem lelkesítő, hogy Szerbia kapjon-e 
kikötőt vagy sem. A középkorban 
zsoldos seregek mellett lehetett ilyen 
háborút folytatni, de ma, amikor a 
hadseregnek csak ötödrésze hivatá
sos katona, lehetetlen. Ahol ember 
ember ellen küzd, oda lelkesedés kell. 
Itt a legfőbb ideje, hogy békét te
remtsünk Ausztriával, békét az or
szágon belül, de hatalmi alkotmány
nyal nem elégszünk meg. Elég so
káig sínylődtünk. Valódi alkotmányt 
akarunk, uemcsak a betűjében, hanem 
a szellemében is.

Mezőssy Béla beszede.
Mezőssy Béla beszédjében a kö

vetkezőket mondja * A mai nap meg
mutatta, hogy hiábavaló Tisza mes
terkedése, mi hívek vagyunk An* 
drássyhoz, ő is hű a magyar alkot 
raány szentségéhez. Ezt a hűséget 
csak az érheti, aki nem a hatalom 
megtartására tör, hanem aki hazája 
javát akarja. Adják oda neki a ki
bontakozás fonalát, akkor meglesz a 
béke.

A szociáldemokrata-part szónoka
Ezután Garbai Sándor a szoci

áldemokrata párt szónoka fejtette 
ki, hogy Magyarországot csak uép- 
parlameuttel lehet megmenteni.

Ezután a Glück Lipót által be
terjesztett határozati javaslat fogad
tatott el.

A bankett.
Este 8 órakor a Schalkház dísz

termében 250 terítékes bankett adott 
a nagy napnak méltó, ünnepies be
fejezést.

A lakomán fo.itos politikai nyi
latkozatok hangzottak el.

A bankett első szónoka Fodor 
Sándor prelátus kanonok volt, aki 
szép beszédében az együttküzdő el
lenzék vezéreire ürítette poharat.

Korláth Ferenci a főrendiházi 
ellenzéket éltette.

Szeut-Imrey Gyula a felvidéki 
vármegyék küldöttségeit éltette.

Apponyi Albert gróf, mint a két 
törvényhatóság alkotmány védő sze
repéről szólt s a vármegye példaadó 
megtartásával szemben a város ne
hezebb helyzetét domborította ki.

Andrássy Gyula gróf az ellen
zék közös akciójára, belbékéjére és 
harmóniájára ürítette poharát s vé
gül megpendítette az egyesülés esz- 
raéjét.

Hadik János gróf a korrupt po
litikai .állapotokat tette szóvá s az 
összetartást látja a magyar közéiet 
egyetlen gyógyszeréül.

Károlyi Mihály gróf nem tud 
néma maradui, amikor az ő kedves 
eszméjét, az egyesülést, Andrássy 
ajkairól hallja s a gyakorlati kivitel 
módozatait merítette ki az összes 
szempontok figyelembevételével, föl* 
szólalásábau.

Kakovszky István hatalmas, gyúj
tó beszédében sürgette az egyesült 
ellenzék zászlóbontását. Az egyesült 
ellenzék zászlaját Andrássy kezé
ben szeretné látni, mint aki az al
kotmány védelmében mindig teljes 
fegyverzetben a nemzet mellé állott.

Bernáth Béla a megyét köszön
tötte.

A bankett közönsége 12 óra 
tájban oszlott széjjel.

Fenyeget a kolera
S U r g ő s  i n t é z 
k e d é s t  k é r ü n k .

(i.) Véres események folynak már 
hosszabb ideje a Balkánon. Üt ál
lam hadserege a legvadabb dühvei 
ront egymásra és halomszámra gyil
kolják az embereket, akikuek pedig 
dolgozó munkás közeit sokkal érté
kesebben lehetne haszonositani. Es 
amikor a pusztításnak ez a rérasé- 
ges munkája tartja izgalomban a 
világot, szinte kétségbeejtőleg hat 
az a hír, hogy az emberiségnek 
egyik legnagyobb veszedelme: a 
kolera is beleavatkozott a rémséges 
küzdelembe. Most már nemcsak a 
fegyverek osztják ezerszámra a ha
lált, hanem a kolera is. Ez a sárga 
veszedelem, mint valami rémes átok 
szakadt rá a hadakozó felekre és 
valósággal megtizedeli azokat is, 
akiket a biztos ha ált jelentő fegy
verek kikerülnek.

Ha eddig még némán tűrte az 
emberiség a Balkán-államok kegyet
len, vad harcát, :uoat már nem sza
bad tűrnie azt. Véget kell vetni a 
további gyilkolásnak, mert felütötte 
fejét a veszedelem, mely erősebb 
minden fegyvernél és amely pusz
tító útjában nem ismer semmiféle 
kíméletet. A kolera alkalmasabb 
időt a terjedésre nem találhat, mint 
a háborút, mert ahol az emberek 
egymás vérére áhítozva, vakon ron
tanak egymásra, ott nem lehet 
semmiféle óvintézkedést tenni a 
sárga veszedelem terjedésének meg- 
gátlasára.

Nyíregyháza orvosai az elsők, 
akik felismerték a helyzet vesze
delmes voltát. A nyíregyházai or
vosok jutottak először arra a gon 
dolatra, hogy a hadviselő felek 
között fellépett kolerajárvány nem
csak a Balkán népeire veszedelmes, 
hanem veszélyt jelei* t az egész 
Európára és elsősorban Magyaror
szágra, mely közvetlen szomszéd
ságában áll a hadviselő felek néme
lyikének,

A nyíregyházi orvosszövetség 
titkára, ltesenberg Emil dr., várme
gyei tb. főorvos ugyanis részletes 
előterjesztésen dolgozik, amelynek 
az a célja, hogy megmozdítsa az 
orvosok szövetségeit és együttes ak
cióra hívja az orvosokat a háború 
ellen. Az orvosok világszövetsége 
utján aira akarják bírni a diplomá
ciát, hogy haladéktalanul szüntesse 
be a háborút és óvja meg ezáltal 
egész Európát a kolera elkerülheted 
len behurcolásától.

De megmozdul már a magy ar 
kormány is. A Konstatiuápoly bán 
fellépett kolerajárvány folytán a 
belügyraiuiszterium tegnap reude- 
letet adott ki, mellyel a kolerával 
fertőzött helyekről érkező utasok
nak és azok podgyászának orvosi 
vizsgálatát rondelte el Orsován, az 
ottani vasúti állomáson, ugysziutéu 
Báziáson úgy a hajón, mint a vas

úti állomáson érkező utasokkal szem
ben. Mind a két helyen a belügy
minisztérium az orvosi vizsgálat raeg- 
ejtésére külön járványorvosokat kül
dött ki. Ugyanezt a vasúti orvosi 
vizsgálatot rendeli el és lépteti életbe 
a belügyminisztérium Predeálon is 
A vizsgálat teljesítésére kiszemelt 
járvány orvos kirendelésére az intéz
kedés már a mai napon meg is tör
tént. Miután pedig a bolgár hadse
regben is pusztít a kolera behurco- 
lása ez utón is fenyegethet ben
nünket, a belügyminisztérium elren
delte a Bulgáriából Magyarországba 
érkező utasoknak Újvidéken való 
orvosi vizsgálatát is, ami ha majd 
a vonatok újra Konstantiuápolyig 
közlekednek, a Konstantinápolyból 
érkező utasokra is ki fog terjeszkedni.

Ez a kormányintézkedés azon
ban nem elég. Minden városnak és 
községnek kiilüu-külön kel. raeg- 
az intézkedéseket, hogy a fe
nyegető veszedelemnek elejét ve
gyék. Ujhely város tanácsának sem 
szabad tétlenül maradnia és hisszük, 
hogy a tanács a legrövidebb idő 
alatt összehívja a közegészségügyi 
bizottságot és megtesz minden szük
séges intézkedést arra, hogy a kö
zelről fenyegető veszedelmet elhá
rítsa — mielőtt még nem késő.

Zöldi
Nándor
búcsúztatója.

A városunkból Budapestre tá 
vozó Zöldi Nándor tiszteletére úgy 
al ipartestület, melynek titkára, mint 
a függetlenségi kör, melynek ház
nagya volt, f. hó 23 án este fé
nyesen sikerült búcsú vacsorát ren
dezett a függetlenségi kör összes 
helyiségében.

Már fél nyolc órára úgy meg
lelt a két nagyterem ünneplőkkel, 
hogy a később érkezőknek a ig-alig 
lehetett helyet szorítani. Ott láthat
tuk dr. Búza Barnát, Farkas Andor 
polgármestert, Dómján Elek ág. ev. 
lelkészt, Debreczeni Áron keresk. 
isk. igazgatót, s a város pogarsá- 
gának még számos tagját.

A vacsora után elsőnek Hericz 
Sándor ipartestületi elnök emelke
dett szólásra, szép, lelkes szavakban 
emelte ki azokat az érdemeket, melye
ket a távozó üunepelt fáradhatatlan, 
szorga omas munkásságává! szerzett 
az ipartestület kebelében s kívánta, 
hogy uj otthonában is áldás és si
ker koronázza munkásságát.

Utána, Búza Barna emelte po
harát a távozóra, a kit mint a füg
getlenségi küzdelemek lelkes, buzgó 
katonáját búcsúztatott el.

A következő köszöntőt Barkas 
Andor polgármester tartotta, a ki 
méltatta Zöldy Nandorr.uk a városi 
hivatala körül szerzett érdemeit.

A polgármester után dr. K. 
Nagy József szerkesztőnk eruelke 
dutt szólásra s a távozót a barátok 
nevében búcsúztatta. A polgárság 
nagy tetszéssel s tapsokkal köszön
tötte a fiatal .-zónokot. Utána Búza 
Barna vette át a szót, s éltette Nagy 
Józsefet, a kit a polgárságnak úgy 
mutatott be, mint az igaz függet
lenségi eszmék merész katonáját, s 
jelentette, hogy a kör választmánya 
őt választotta meg jegyzői állására.

A Búza Barna beszéde után 
most mar hallani óhajtották az újon
nan választott jegyzőnek szavait s 
igy esett meg, hogy dr. Nagy újból 
beszélni kezdett. Lelkes beszédét 
nagy tetszés közt igy fejezte be :

„Utunk elvezet abba a nagy 
hatalmas, ideális országba, nol le
dőlnek a társadalmi osztályok kö

zött mesterségesen felállított választó 
falak, a hol csak egy nemesség van, 
a tudásnak és becsületességnek fé
nyes nemessége.44

A beszédet hatalmas taps és 
éljenzés követte. Utána Dereczeui 
Áron szólalt fel. Poharát ő is erre 
az eljövendő szabad Magyarországra 
ürítette.

Beszéltek még utána Kimar Jó
zsef köri alelnök, a ki Zöldi Nándort, 
Dómján Elek, aki elragadó hatású 
remek beszédben Debreczeni Aront 
és dr. K. Nagy Józsefet, és Buta 
Barna, h ki Ujhely város független 
érzelmű polgárait éltette.

így maradt még sokáig együtt 
a jókedvű búcsúztató társaság s a 
kik jeleu voltak, egy kellemesen el
töltött estének emlékével lettek gaz
dagabbak.

Jönnek 
a színészek.

A mint a városban szerte kira
gasztott színes plakátokból olvashat
juk, jönnek Thália papjai és papnői. 
Nagy üröm ez nekünk újhelyieknek, 
a kiknek amúgy is vékonyan jut ki 
a szórakozásból, pláne a szellemi 
szórakozásból. Jou Mozey Béla di
rektor az ő újonnan szervezett, fel
frissített társulatával. Uj erőkben, 
uj tehetségekben, lesz ürömünk gyö
nyörködni.

Ahol csak megfordult az uj 
művész gárda, mindenünnen a leg
jobb hírek érkeznek felőle. S most 
igazán Ujhely város müpártoló in
telligens közönségén áll, hogy hozzá 
járuljon a jó hírek megerősítéséhez, 
s akkor, midőn megjelenésével egy
szerre szerez ünmagáuak is örömet 
és gyönyörűséget, egyúttal anyagi
lag és erkölcsileg támogatva a raü 
vészetet alkalmat nyújtva arra, hogy 
ők is hevítve az ambíciótól, min
denben a legjobbat adják.

Alkalmunk lesz az két hónapra 
tervezett szezon alatt megismerkedui 
nem csak a belföld, de a külföld, 
sok hírnevet szerzett uj darabjaival 
is és most, amint az előleges hirdeté
sekből kitűnik, a buzgó direktor 
minden szépet és jót fel akar tá
lalni, amit 60 nap alatt és vidéki 
színpadon, egyáltalában nem lehet 
produkálni.

Mindjárt 30-án, szombaton este, 
bemutatóra kerül Leháruak világ
hírű operettje az „Éva*4. A benne 
szereplők mind olyanok, kiknek neve 
is elegendő, hogy a sikert biztosít
sák. „Évát44 Szécsy Emma fogja 
játszani, kiről a legjobb előzetes 
kritika az, ha megírjuk, hogy őt 
már ismerjük tavalyról. Előre Í9 
örvedünk, hogy újból viszontláthat
juk. A másik fő női szerepet Beleznay 
Margit fogja játszani. Őt is látták 
mar 3—4 éve. De azóta fényes 
pál)a futása volt. Játszott közben 
Krecsdnyi direktornál Budán. A Nagy 
Endre kaharettjében, Pesten, a leg
utóbb a debreceni nemzeti színház
nál. Mind-mind igen jó ajánló leve
lek, hogy szép reményekkel nézzüuk 
játéka és hangja elé. Fog játszani a 
darabban még Radványi baritonista, 
aki két évvel ezelőtt Kassán, leg
utóbb Kecskeméten, Szabó felvidéki 
direktor társulatánál játszott,

Es fogjátszani G'ómory, a társulat 
tenoristája, aki bár csak nem rég 
került ki a színi iskolából, de onnan 
a Kákosi ösztöndíjjal ra-'gbabérozra
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indult a 5-lágot meghódító szipadi 
deszkákra.

Szóval szombaton már megis
merhetjük ós élvezhetjük a nótás- 
játóku tagokat.

Vasárnap két előadás lesz. D. u 
a Tatárjárás megy, ahol Nagy Imre 
az ezredest ós Sarkady Guszti a 
VVallenstint fogjak megszeraélyesi- 
tetni. Mindkettő kitűnő és jó erő, 
akik olyan tekintélyes színpadokon 
játszottak már, mint a szabadival és 
a kolozsvári „Nemzeti Színház.“ 
Este újból az „Éva" megy, a szóra 
bati szerep osztással.

Hétfőn, zóna előadás lesz, mi
kor a János vitéz kerül színre.

H Í R E K .

— Halálozás. F. hó 25-én 
hunyt el Budapesten id. lebenyei 
Pintér Ferencznó sz. lázi Farkas 
Etelka. Kiben Pintér István árva- 
széki ülnök az édes anyját gyászol
ja. Az elhunytat 27 én d. u. he
lyezték örök nyugalomra a gyászoló 
család és nagyszámú rokonság je 
lenlétében a gr. lloyos család sáto 
raljaujhelyi családi sir oltjában.

— Uj orvos. Schweiger Ödönt 
szombaton, a bpesti kir. tud. egye
temen orvos-doktorra avatják.

— Ügyvédi iroda megnyitás. Dr. 
Markovics Manó ügyvéd Satoraij *- 
ujhely Fő-utcza 10. sz. alatt (» volt 
Szakácsy cukrá?da udvarában^ ügy
védi irodát nyitott.

— A „Kazinczy Kör“ müvószes 
télyéröl szoló részletes tudósításun
kat térsziike miatt, csak a szombati 
számunkban közölhetjük.

— Sátoraljaújhelyi református 
iparos ifjúsági olvaso-kör november 
hó 10-ón rendezett felolvasó estélye 
szép közönség jelenlétében folyt le, 
vz egyház tauácstei méhen. Papp 
József v t. lelkész ismertette a 
reformáció hatását, nemcsak az egy
házi, hanem a társadalmi élet min
den áiíának fejlődésére és alakú á- 
sára. Majd Papp Piroska szava ta 
el Tompa Mihálynak „Az ibolya ál
mai" ciraü virágregéjét. Gyakorlott 
bátor fellépésével, kellemes, tiszta 
hangjával, ügyes előadásával rué tán 
kiérdemelte a hallgatók tetszését. 
Végül Nyisztor Ferencz keltett 
élénk derű tséget az „Öngyilkos" 
cimü monolog előadásával. Tetszés
szerinti beléptidijakból 18 kor 50 
fillér gyűlt be, melyért az elnökség 
ez utón is hálás köszünetet^ruond a 
jelen volt adakozóknak. A követke
ző felolvasó-estély december 1-én 
délután 6 órakor lesz, araikor is 
felolvas Lengyel István püspöki-tit
kár, szavalni fognak Gulyás Béla 
és Papp Piroska.

— Tűz. Özv. Bolmann Jakabné 
Szabadságtéren levő lakásában, 
a deszka és zsindellyel fedett kuiua 
rajának 25 röl 2ti-ra virradó éjjel 
kigyuladt a teteje. A korán megér 
kerett tűzoltóság loko'izálta a tüzet. 
Gyanú, hogy a tűz gyújtogatás 
eredménye, a nyomozás folyik.

— Színház jegyet bérelni akarók 
ezen szándékukat Saraady titkárnál, 
vagy Gojdics nővéreknél jelentsék 
be. Szintúgy kérjünk, hogy jelent
kezőnek azok is, akik a színtársulat 
tagjainak bútorozott szobát kiadni 
hajlandók.

— A Szerencsi járásbíróság vég
zete. Bűnös, gonosz kezek vasárnap
ról hétfőre viradó éjszaka kiraboltak 
és felgyújtották a szerencsi járás
bíróságot. A tűzoltóság dicséretet 
érdemlő gyorsasággal a helyszínén 
termet, de akkor már három szoba 
az emeletre é» a padlásra vezető 
lépcső lángokban állott. A vezető 
járásbiró szobájában még kellő idő
ben elfojtották a tüzet, bár ott is a 
tűz tetemes kárt okozott A bíróság 
legértékesebb része, az irattár azon
ban teljesen a lángok martaléka

lett. Hogy nem véletlenség, de az 
emberi rosszakarat és gonosz ha
szonlesés következménye volt a 
tűz, mutatja az a körülmény, hogy 
a járásbiró asztalát baltával felfe- 
szegették kirabolták a tettesek 
és a hivatali vas pénzes kasszát is 
egy félre eső helyre cipelték, ahol 
kirakarták feszíteni, de a kassza 
erősebb volt a gazok szerszámainál 
s eiient állt a támadásnak. A tűz
oltóság egész éjszakai munkával 
megmentette az épületet a végpusz- 
tulástól és lokolizálta a tüzet, A 
tettesek kinyomozó-a és kézrekeri- 
tése iránt a csend’írség erélyesen 
nyomoz. Kedden kiszál.ott a h» ly- 
szinére Fornszek Béla kir. kúriai bíró 
a törvényszék vezetője is. hogy hi
vatalos tényállást vegyen fel a 
vakmerő merényletről.

Nyilvános köszönet. H*rczog 
Lipótnó és dr. Klein Karoly dr. né úr
nők 50—50 koronát adományoztak 
az izr. nőegyletnek, a szegények 
közt való kiosztásra. Ezen nemes 
cselekedetükért ez utón is kifejez
zük az egylet liáiás köszönetét. Sá
toraljaújhely, 1912. nov hó 22-én. 
Özv. dr. Kosuntlial Sándorné egyl 
elnök. Kozma Ármin egyl. titkár.

— Vi-szafelé sült bosszú. U gi 
haragosak voltak T.ikacs Biaskó 
István koc-is és Tutkovics Pál, a 
kik mind kettőn a Molnár István 
utezd 81. szám alatt laktak. Az el- 
lenségesked *s pedig onnan szárma
zott, hogy Tutkovics uramat a Ta
kács István bites társa, Bojtár Ilona, 
nem kevesebb bűnnel, mint egv 
eleven libának ellopásával gyanu-i- 
totta volt meg. Történt pedig a do 
lóg a továbbiakban olyan képpun, 
hogy Takács István egy jól sikerült 
üzlete örömére vasárnap este családi 
körébe hívta Hatrányi Móricz Jánost, 
Kralik Annát s még egy pár jókedvű 
pajtását, akikkel kellemes zeneszó 
mellett.mu'atgattak. Tutkovics szom 
széd most elérkezettnek látta a leszá
molás idejét régi haragosával s meg
húzódott lesbe, várva, hogy mikor 
bújik ki ittas fejjel a szobából Ta 
kAcs uram, hogy az éj leple alatt 
lepuffantsa mint a verebet, a mi cél
ból magához vett egy jó öreg, de 
medve golyóra töltött mordály pus
kát is. He Isten újból csudát csinált. 
A kiszemelt áldozat míg mai nap 
is egészségesei! issza napi porció 
pálinkáját, inig a gonosz szomszéd 
halállal vivődik. Ez pediglen úgy 
történt, hogy a mig a szobából a 
házi gazda is kifelé készült. Hatrányi 
János is felkerekedett, hogy vele 
együtt kimegy egy kicsit az udvarra 
megszellőzni m unoros fejét. A le
selkedő szomszéd hallva az ajtó felé 
közeit dő haragost, felhúzta puskája 
ravaszát s az első emberre a ki ki 
lépett jól cé ózva rilőtt. Igen ám, 
de Takács uram udvarias ember volt 
s a vendéget elől eresztette s bi
zony a neki szánt medve golyóbis 
szegény Hatrányi kebelét járta át. 
A lövésre a szobában levők is mind 
kiszaladtak s a menekülő Tutkovics 
után vetették magukat. Ez ijedtében 
saját házába menekült, de biz az 
gyenge várnak bizonyu't a Zsubek 
uram fejsze csapásaival szemben s 
egy hirtelen ugrással az ablakon át 
akart egér utat venni. Igen ám, d • 
mitől jó az asszony nép? Králik 
Anna és Bojtár I ona ezt még kellő 
időben észrevették s a hevenyében 
összehordott kődarabokkal kartács 
tüzet adtak a menekülő felé. Egy 
jól irányzott kő, mely éppen fején 
találta a lövöldöző Tutkovicsot, vég
leg fcldontötte a csatát. Eszméletle
nül bukott a földre a gonosz me
rénylő. Csak ez kellett a felbáto
rodott támadóknak, most neki estek 
s úgy agy ha-főbe verték az amúgy 
is haldokló Tutkovicsot, hogy az 
valószínűleg csak a menyei biroda
lomban fogja elvenni a vasárnap 
éjjeli merényletért, méltó büntetését. 
Mindnyájunk megnyugtatására azon
ban még azt is megírjuk, hogy a 
Hatrányi lőtt sebe nem életveszélyes 
s igy nem fogja még életével is 
megfizetni az atuugy is draga va
sárnap éjjeli kimaradást. A harcias

asszonyokat pedig a rendőrség le
tartóztatta s most ez ügyben eré
lyesen folyik a nyomozás.

— Bűnvádi feljelentés a Mező- 
gazdasági bank igazgatósága ollen. 
A bank egyik szolgája a f. hó 12-én 
beteget jelentett, mire a műnk. 
biztositó pénztár örvöse, dr. Klein 
.Jakab a hir vétele után azonnal el
ment a beteghez, kinek a szükséges 
orvosságokat m»g is rendelte. Egy
ben azonban figyelmeztette a be
teget, hogy ő csupa eroberbmiti 
szeretetből jött el most, mivel a sza
bályuk értelmében a betegségi harca 
beküldése uélküljneki nincs joga eljár
ni, és kérte, hogy ha már most átadni 
nem tudja a harcát, hát küldje fel 
a pénztárhoz. A beteg ennek csak 
e hó l!)-én tett eleget, amikor dr. 
Klein Jakab kötelességszerüen meg 
is jelent nála, de itt kijelentették, 
hogy nincs szükség rá, mert már 
más orvos kezeli a beteget. Közben 
azonban a Mezőgazdasági bank igaz 
gatósága Székely Elek és KraussLi- 
pút igazgatók aláírásával egy dörge- 
de rues feljelentést adót b** dr. Klein 
ellen a műnk. biztositó pénztárba, 
melyben kérik az orvos ellen a leg
szigorúbb eljárást, inért ő köteles
ségét elmulasztja, annak csak felü
letesen tesz eleget, betegét nem 
látogatja meg ha m >g is, csak 
nagyon későn, a mikor az orvosi 
vizsgálata abban merül ki, hogy a 
beteg nyelvét kiülteti s azzal vége 
a működésnek. A betegsegélyző 
pénztár haladéktalanul megejtette a 
vizsgálatot, melynek során, kitűnt, 
hogy dr. K'.ein oi'vos a legfedansab- 
buly a legalaposabban a törvény szerint, 
lelkismerctesen végezte kötelességet, el
lene a feljelentés alaptalanul érke
zett he. A becsületében és hivatali 
állásában egy megtámadott és meg
hurcolt orvos, a fenti tények meg 
állapi-; sa után, haladéktalanul ügy
vedjéhez dr. Székely Alberthoz ment, 
ki által 1376,1912. B. szám alatt az 
alaptalánul vádaskodj és rágalmazó 
Mezőgazdasági bank igazgatósága 
ellen Székely Elek és Krausz Lipót 
sátoraljaújhelyi lakosok személyé 
b n a B. T, 260 §-ába ütköző ha
tóság előtti rágalmazás miatt meg
tette a büuvádi feljelentést.

— Sajat kardjával ös3zevagdalt 
csendőr. Bodrogkőváraljai tudósitónk 
jelenti: Pénteken délután kiszállott 
Bodrogkővaraljára az abaujszántói 
cseudőrőrsparancsuok, hogy egy ci
gány legényt, ,kí huszárszökevény, 
elfogjon és bekísérjen. Az orrai ster 
azt a végzetes hibát követte el, 
hogy tisztán o'.dalfogy verrM jött s 
még revorverét is otthnnhagyta. 
— A katonaszökevényt megtalálta

unyhójaban és elfogva kísérte a 
falun végig. Alig haladtak azonban 
300 lépésnyire, a cigány megtámadta 
az őrmestert. Dulakodás keletkezett 
köztük, miközben az őrmester csak 
puszta kézzel védekezett. Erre. visz- 
szafordult a szökevény, kirántotta 
az őrmester kardját s arcán egy 
hosszú mély sebet vágott, a másik 
csapással pedig leszelte a szeren 
esetlen csendőr balfülét. A cigány 
ezután el felt ott s magával vitte a 
kardot is, az őrmestert vérében fagy
va találták a faiu közepén. Végül 
szekeren szállították Abaujszáutóra. 
Erre erős csendörjarőr ment Boldog
kőváraljára és elfogták a szökevényt. 
Még éjjel megvasalva be kísérték 
Abaujszáutóra.

— Körorvosvalaszt is Szerencsen
Szerencsnek ós vidékének nevezetes 
napja volt november tizenötödike, 
mely hatalmas előrelépést jelent a 
közegészségügy terén, melyre a já 
rás tevékeny főszolgabirája, Górt- 
vay Aladár oly nagy suiyt helyez. 
Eddig ugyanis az a képtelen hely
zott állott fenn, hogy Szerencsnek 
és vidékének lakossága a tiszaluci 
körorvoshoz tartozott. Szombat óta 
ez a fura helyzet megszűnt, aiueny- 
nyiben a tiszaluci körorvos kerü
letéből Szerencs és a körülette fekvő 
községek kikapcgoltattak h a sze. 
rencsi uj körorvos alá rendeltettek. 
Ai első körorvost szombaton d. u.

választotta meg Szerencs község 
házánál az erre kiküldött bizottság. 
A választás eredménye is örvende
tes, amennyiben varosunk törekvő a 
nagytudomáuyu fiatal orvosa Heralei 
Adolf dr. lett egyhangúlag megvá
lasztva, szerencsi körorvossá. — A 
megválasztott tisztelet* re szombaton 
este a Nagy Szálloda termében 
bankett volt, melyen elsőnek 
Gortvay Aladár emelt pohorat az 
uj kürorvo.-ra. A számos szép felkü- 
szöntök között különösen Erős Já
nos dr. vm. tb. főorvos felköszöntő- 
jét kell megemliteniink. ki az orvosi 
hivatásról szólván, hangsúlyozta az 
ojvos vállaira nehezedő súlyos és 
felelősségteljes kötelességeket : igy- 
kiemelvén, hogy az orvos munkája 
az emberszeretet munkája, malynek 
nem lehet üzletté válni.

— H alált okozó cserencsótien-
ségbe vitte gondatlansága Túrós 
István, mezőzorabori lakost. Nevezett 
e hó 20-án a cukorgyár udvarán 
mint napszámos, a vasúti kocsik — 
kézi erővel — ide-oda tolatása mel
lett volt alkalmazva. Így történt, 
hogy — érthetetlen okból, — Túrós 
egyik épület állványa és a vasúti 
kocsi közé került, s oly súlyos belső 
zuzodást kapott, hogy abban másnap 
belelia t. A megejtett vizsgálatnál is 
Túrós öuvigyázatlansága nyert iga
zolást, kit a hatósági felboncoltatás 
után, 22-én temettek el.

Ki akar olcsón házat
venni? Ujhelyben két újonnan 
épült ház, három, illetve négy 
lakással, jutányos áron megsze
rezhető. Nagyon csekély pénz 
szükséges a vételhez, mert a 
vételár 2/ 8 részére 6°/o  (hat szá
zalék) kamattal az ingatlanon ma
radhat. Bővebb í .Ivilágositást ad 
Landesmann Miksa.

— Nagy újdonság Vilkovstky 
Kálmán és fűszer csemege kereskedő 
egy káposzta vágó gépet hozatott, 
melyet csekély díjazásért kölcsön
ad. A gép munkaképessége bámula
tos gyors és tiszta, megtekinthető 
az üzletben, Kazinczy-utcza 2 szám.

— K arácsonyi Album, cim alatt 
műit minden esztendőben, úgy az 
id*:i karácsonyra is egy díszes Al
bumban összegyűjtve jelenteti meg 
a Bárd Ferencz és Testvére közis
mert budapesti zeneműkiadó cég a
f. évben népszerűségre jutott kedvelt 
zenemüveket. Benne lesz az Album
ban az „Eva“ „Kis gróf" „Asszony
faló" és más oporette újdonságok 
legjobb számai, továbbá keriugők, 
indulók, kupiék és szebbnél-szebb 
kabaré számok Zerkovitz, Weiner, 
.S/irmai s más népszerű szerzőktől. 
Dalok, előadási darabok és magyar 
nóták mind, mind kizárólag elsőran
gú komponistáktól, valamennyi zon
gorára, részben pedig ének ós zon
gorára. Ezen Karácsonyi Album ki
adásával hazank e legelső zenemű
kiadó cége kedves meglepetést sze
rez nagy vevőküzüusógeuek és va
lósággal ajándékszámban megy e 
gyönyörű album, melynek minden 
zenekedvelőnek akár kapja akár 
adja öröme telhet. A majdnem 100 
oldalt tartalmazó kötetben foglalt 
zenemüvek értéke egyenkiut vásá- 
tolva 01 korona érteket képvisel, 
mig igy együtt az egész Karácsonyi 
Album 4 korona, diszkütésben pedig 
0 korona. Lupuuk olvasói bizonyára 
szívesen veszik e Karácsonyi Album 
megjelenéséről szóló hírünket és 
azon figyelmeztetésünket, hogy az 
albumra a kiadócég csakis december 
Sió 10 ig fogad el megrendeléseket 
mivel íz csak anayi példányban 
lesz előállítva, ahány megrendelés 
arra december hó 10 ig Budapestre 
a cég Kossuth Lajos-utca 4 sz. alatt 
kiadóhivatalához beérkezik.

Szerkesztő: Dr. K. Nagy József.

Kiadótulajdonos:

LANDESMANN MIKSA
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742 2 19 12  végrh. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehaitó az 
1881 évi LX. te. 102. §. élteimében 
ezennel közhírré teszi, hogy a király- 
helraecii kír. jbiróságnak 1912 évi 
ÍSp. I. 412 7 száiuu végzése következ
tében Dr. Gombos Bertalan ügyvéd 
által képviselt Kendő Mór javára 
140 kor. 87 fill. s jár erejéig 1012 
évi okt. hó 2-án foganatozitott ki
elégítési végrehajtás utján felülfog
lalt és 702 kor-ra becsült következő 
ingóságok u. m. szobabútorok és ta
karmány nyilvános árverésen eladat
nak.

Mely árverésnek a királyhelrae- 
c»i kir. jbiróság 1912 évi V. 518 2 
sz. végzése folytán 140 kor. 87 fii . 
tőkekövetelés és eddig összesen 41 
kor. 40 fülben biróilag már megál
lapított költségek erejéig Királyhel- 
mecen Kórház-utca leendő megtar
tására 1 9 1 2 .  dec. 3 -án  d. e. 10  óra
kor határidőül és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. te. 
107. ó 108. §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet ígérnek, 
szükség esetén becsárou alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felülfog
laltatták és azokra kielégítési jo/ot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. te. 120. íj. értelmében esek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Királyhelraec 1912. nov. 21.
Udvarhelyi kir. bir. vliajtó.

2624! 1912.
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 912. V. 
1 (>80; 1 sz. végzése folytán Zemplén 
megyei keresk. ip. térni, és hitel
bank 1300 kor. követelésének és 
ezek jár. behajtása végett 1 9 1 2  
évi decz. hó 2-an d e. 9 es fel 
órakor Saujhelyben Molnár István-u. 
3 sz. alatt a vhajtást szenvedő 
lakásán elárverezem azon 1879 kor. 
becsült ingókat, melyeket a saujhelyi 
kir. jbiróság 18191/1912 V. sz. vhaj- 
ást rendelő végzésé alapján a sa
ujhelyi kir. jbiróság 1912 V. 1680 2 
sz. végrehajtási jkvben 1 tételek a. 
le és felülfoglaltam s melyek a 912. 
V. 1537/1 sz alapfoglalá.-á jkvekben 
1—20 tetelek a. vannak összeírva 
u. ra.: bútorokat, zongorát stb.

Saujhely, 1912. nov. hó 18-án.
Rosner Imre. bir. vhajtó

4030,1912, tk.
Á rverési hirdetményi kivonat.

A kiralybelmeci kir. járásbíróság, 
mint tkvi hatóság közhírré teszi, 
hogy az Országos Jparbank rt.-nak 
Kérési József és neje elleni végreh. 
ügyében a Kisbirtokosok Országos 
Földhitelintézete előterjesztésének 
hely adatik, s a 36001912 tksz. a. 
kibocsátott árverési hirdetmény és 
feltételek hatályon kívül helyezése 
mellett a vhajtási árverés 3000 kor. 
tőke ennek 1912. ápr. 20-tól járó 0 
százalék kamata 7 korona 96 fillér 
óvásdij 1,3 százalék váltó dij 113 
kor. már megállapított valamint 48 
kor. 65 fillér jelenlegi és a még fel
merülendő költségek továbbá a nagy 
rozvágyi 151. 152. 153. és 154. sz. 
betétekre vonatkozólag ezenuelcsat- 
lakozottuak kimondott Általános 
Iparbank rt. javára 3000 korona 
tőke s jár., a nagy rozvágyi 328 sz. 
betétre vonatkozolag ezennel csat 
iakozottnak kimondott Miklós Béla 
javára 320 kor. tőke s jár. és Üve
ges József javára 114 korona tőke 
s jár. kielégítése végett az 1881: 
LV. te. 144. § a és az 1908 XLI. 
IC. 21 és következő §§*ai értelmében 
a saujhelyi kir. tvsaefc és a király 
heimeci kir. jbiróság területén fekvő:

1. a nagyrozvágyi 161 sz. betét
ben 329/2330 hrsz. a. foglalt kUlin- 
gatianokból Keresi József és neje 
Juhász Erzsébet nevén álló 1/3 ré.-zt 
kitevő jutalékra 29G koronában.

2. a nagvrozvágvi 152 sz. 
ben 1629. 1631. 1632. hrsz. i 
Iáit külingatlanokbói Kéicsy József 
és neje Juhász Erzsébet nevén álló 
1 3 rés2t kitevő jutalékra 552 koro
nában.

3. a nagvrozvágvi 153 sz. betétben 
326. 327. 328. és 329|1. hrsz. a. fog
lalt belingatlanokbó) Kércsy József 
és neje Juhász Erzsébet nevén álló 
1/3 részt kitevő jutalékra 864 ko
ronában.

4. a nagyrozvágyi 154 sz, betét
ben 1190,1. és 1190/2. hrsz. a. fog 
Iáit külingatlanokbói Kércsy József 
és neje Juhász Erzsébet nevén álló 
14 részt kitevő jutalékra 386 koro
nában,

5. a nagvrozvágvi 325 sz. betét
ben 943. 944. 945/1. 94G 1. 947/1. 
hrsz. a. foglalt Kércsy József és 
nejo Juhász Erzsébet nevén álló 
kii.ingatlanokra 958 koronában és

G. a nagyrozvágyi 328 sz. betét
ben A. 1. sorsz. a. foglalt közös le
gelő illetőségből Kércsy József és 
neje Juhász Erzsébet nevén álló 
1|2 részt kitevő jutalékra 40 koro
nában ezennel megállapított kikiál
tási árakban elrendeltetett és hogy 
fentebb jelzett ingat anok az 1 9 1 2 .  
december ho 1 2  én d. e. 9 orakor 
Nagyrozvágy község házánál rae - 
tartandó nyilvános árverésen elfog 
nuk adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
uz ingatlan kikiáltási árának 10 szá
zalékát vagyis 29 korona 60 fillért, 
55 korona 20 fillért, 80 korona 40 
fillért. 38 korona GO fillért, 95 ko
rona 80 fillért és 4 koronát kész 
pénzben vagy óvadék képes érték
papírokban a kiküldött kezéhez le 
tenni, vagy annak a bíróságnál tör
tént tlőleges letételét igazoló elis
mervényt annak álszolgáltatni. Az 
1908. XLI te. 21 § bán felsorolt ár
verezők bánatpénzt letenni nem kö
telesek.

Királyhelraecen a kir. jbiróság, 
mint ikvi hatóságnál 1912. aug. 31.

Horkav sk. jbiró.

betét |3 órája batáridőül kitűzik és ahhoz I óvadékképes értékpapirokb
|*  ̂ I . . ? I K 1. — _ JL l_ - — I ni.. I I. * « I . 1**44 I, iti.ii V. t\m liit i\ n n . .

pénzt letenni nem kötelesek.
Királyhelmecen a kir. járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóságnál 1912, 
évi szept. hó 4.

Gábriel sk. kir. jbiró.

ki
nm szánd 'közök ezennel oly I küldött kezéhez letenni, vagy an- 

megjegyzéssel hivatnak meg. hogy nak a bíróságnál történt előleges 
az érintett ingóságok az 1881 évi letételét igazoló elismervényt annak 
LX. te. 107 és 108 §-ai értelméből!! átszolgáltatni. Az 1908. évi 41. te. 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet 21 íjában felsorolt árverezők bánat- 
igérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le és felülfog
laltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881 
évi LX. te. 120 §-aértelmében ezek
javára is elrendeltetik.

K
vemb

•lt Királhebnecz 1912 évi 
r hó 12 napján.

no-

2320/1912. vh.
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 912 V. 
1131|G sz. végzése folytán Fól
iák Náthán 13G kor. 85 fillér kö
vetelésének és járulékainak behaj
tása végett 1 9 1 2  évi november 29  en 
d. e. 10  órakor Saujhelyben We- 
kerle téri piactéren elárverezem azon 
3G40 kor. becsűit ingókat, melyeket 
a saujhelyi kir. jbiróság 912. V'.
1131|1. sz. vhajtást rendelő végzése 
alapján a saujhelyi kir. járásbirósági 
912 V. 1131/2 számú vlu’jtási jegy
zőkönyvben 1 tételek alatt le és fe
lül foglal tara melyek a 912. Yr 8ü2;2 
912 V. 906,2 és 912 V. 921,2 sz. 
alapfoglalasi jk-vekben 1—1, 2—3

t's 1 — 3 t. a. vannak ös.-zeii va u. 
ra. üzleti berendezést, ernyőket stb. 

íáaujhely 1912 nov. hó 8-án.
Rosner Imre kir. bir. vhajtó.

667,1 1912 végrh sz.
Á iverési hirdetmény.

Alu’irott bírósági végrehajtó az 
1881 évi LX, te. 102 §-aértelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a sau»- 
helyi kir. tvszéknek 1912 évi 13G42 
V számú végzése következtében Dr. 
Lengyel László ügyvéd által k^pvi 
selt Bodrogközi gazdák takarék- 
pénztára és jelzálogintézete javára 
2000 kor. s jár. erejéig 1912 évi 
szept. hó 13-án foganatosított kielé
gítés végrehajtás uiján lefoglalt és 
1820 kor. becsült következő ingósá
gok ti. m. 2 drb. ökör, 1 drb tinó, 
termények stb. nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek királyheliutczi 
kir: járásbíróság 1912 évi V’ 483 sz. 
végzése folytán 2000 kor. tőkeköve
telés ennek 1912 évi junius hó 8 
napjától járó G százalékos kamatai, 
fél százalékos váltúdij és eddig ösz- 
zesen 182 kor. 98 fillérben biróilag 

már megállapított költségnek erejéig 
Kisküvesden leendő megtartására 
1 9 1 2  évi nov. hó 30  napjának d. u.

Udvarhelyi Béla kir. bir. vérehajtó. 

4227)1912. tk.
Árverési hirdetményi kivonat.

A királyhelmeczi kir. járásbíróság, 
mint tkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Biringer Artúrnak Fetro Jó
zsef elleni végrehajtási ügyében a 
vhajtási árverés 315 korona 90 fil
lér már megállapított, valamint 23 
korona jelenlegi és a még felmerü
lendő költségek, továbbá az ezennel 
csatlakozottnak kimondott:

1. Dobrv Antal jungbunszlaui cég 
javára 4708 korona 20 fillér tőke és 
jár. és 3178 korona 89 fillér tőke és 
jár.

79111912 végrh. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági yégrehajtó az 
1881 évi LX. te. 102 §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a király- 
lielmeczi kir. jbiróságnak 1912 évi 
Sp. I 465 4 számú végzése következ
teben Dr. Forgács Mihály ügyvéd 
állal képviselt Kosenblum Salamon 
javára 540 kor. s jár. erejéig 1912 
évi szept. hó 27-én foganatosított 
kielégítés végrehajtás utján lefoglalt 
és G28 kor. becsült következő ingó
ságok u. m. 1 drb. tehén és juhok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a királybelrae- 
czi kir. jbiróság 1912 ik évi V. 5111 
számú végzése folytán 540 kor. tő
kekövetelés ennek 1912 évi augusz
tus hó 31 napjától járó G százalékos 
kamatai és eddig összesen 175 kor.

Saujhelyi N pbank. mint taka- 35 fill-ben biróilag már megállapított
rékpénztár javára 535 korona tőke 
és jár. és

3. Fái Lajos javára 70 kor. tőke 
és jár. kielégítése végett az 1881 - 
évi LX. te. 144, §-a és az 1908. évi
41. te. 21. és következő §§-ai értel
mében a saujhelyi kir. törvényszék 
és a királyhelmeczi kir. Járá>biróság 
területén fekvő,

1. a radi 38 sz. betétben A. 1. 1.
2. sor G. és 7. hrsz. a. foglalt bel- 
ingatlanokból Fetro József nevén 
álló 1|2 (fele) résznyi jutalékra 439 
koronában,

2. a radi 38 sz. betétben A. II. 
1—10. sor 200. 2G3. 300. 343. 378. 
379. 445. 468. 510. és 552. hrsz. a. 
foglalt külingatlanokbói Fetro Jó
zsef nevén álló 12 (fele) résznyi ju
talékra 22G koronában,

3. a radi 38 sz. betétben A. f. 1. 
sor 578 hrsz. a. foglalt külingatlan- 
ból Fetro József nevén álló 1 2 (fele) 
résznyi jutalékra 19 koronánál! ezen
nel megállapított kikiáltási árban 
elrendeltetett és hogy a fentebb 
jelzett ingatlanok az 1 9 1 2  évi de
cember 2 1-é n  d. e. 10  orakor Had 
község házánál megtartandó nyilvá
nos árverésen el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiálltási árának 10 
százalékát, vagyis 43 kor. 90 fillért, 
22 korona 60 fidért s illetőleg 1 ko
rona 90 fillért készpénzben vagy

költségek erejéig Kistárkány község
hez tartozó Csénye tanyán leendő 
megtartására 1 9 1 2  évi decz. hó 2 
napjának d. u. 3 ó rája batáridőül ki- 
tűzetik és alihoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881 évi LX. te 107 és 
108 § ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és felül
fog! a! tatiák és azokra kielégítési jo
got nyertek volna, ezen árverés az 
1881 évi LX. te. 120 §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Királyhel.necz 1912 évi no
vember hó 18 napján.

Udvarhelyi Béla kir. bir. vhajtó.

Névjegyek
csinos kivitelben 

készülnek
k m lm iin  l i l a  és Társa

k ö n y v n y o m d á j á b a n
S á t o r a l j a ú j h e l y .

B endalin
legjobb fém kom positlő  

m inden elképzelh ető  tárgy 
m ázolására.

Á lla n d ó a n  ta r tó s
Ilz6  forróslgnaU , valamint 
n e d v e s s é g n e k  ellen féllé

ezüst festék.

Semmi sem pótolhatja !

lSENDALIN
a legjobb folyékony 
kályhaezüst - festéket.

N e m  p . - i t t . ' i n  >c v ö r ö s r e  
i z z o t t  U á l j  I i i V k r ó l  s c - n i ,  
h í m e m  k i l i ö l Ö M Ö k  t i t á n  
iw m é - t  s z t - p  (‘z i i s t - f Y -11 v ö  

J l l . 'l l 'J l t l .
K e n i  r o b b a n  !

0  H asználatban rendkívül kiadós, j  
TVI I n i l o n ü t t  k a p h a t ó ,

Egyedüli gyárosok:

G E O R G  B E N D A

Nyomatott Landesmann Miksa es lársa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

LUTZ-WERKE ~
BRONZ FESTÉKGYÁR

Wien, Traismauer N. Oc.
----------  P R A 6 — 1
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