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Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

Harcot keres
az ellenzék minden áron — irja 
a főispán lapja — a megyebizott
sági választások alkalmából. Soha
sem azt nézik — úgymond — 
mi használ az országnak, hanem 
azt, hogy mivel oko diainak zi- 
vart.

A munkapárt persze most is 
»a békét óhajtotta volna és ez
úttal is hajlandó lett volna a vá
lasztások békés egyetértésben való 
elintézéséhez hozzájárulni*. I) * hát 
az ellenzék természetesen megint 
• zavart akar csinálni.*

Nagyon jó. Elhisszük, hogy ők 
a választások békés elintézését 
szeretnék. De nagyon jól tudjuk, 
hogy mit értenek ők „békés el-: 
intézés14 alatt.

Békés elintézés szerintük az 
volna, ha mindenki szó nélkül, si 
mán leszavazna az ő jelöltjeikre 
Természetes, hogy az ellenzék 
más jelölteket állít.

Dehogy is keressük mi a har
cot. A nemzet önvédelmi harca 
az, ami most országszerte folyik 
és amelyet igenis a munkapárt 
idézett elő. A miniszterei meg- 
vesztegettetik magukat, megzsa
rolják az állammal szerződő vál
lalatokat, hogy legyen miből 
vesztegetni. Ország-világ előtt ki
derült, hogy a legszennyesebb, 
legbíinüsebb panamákat űzik, csak 
hogy a pártkasszájuk mindig tele 
legyen. N ipról-napra egymást 
kergetve derülnek ki a legisszo- 
nyatosabb dolgok, amelyek az 
országot a legsötétebb Balkán 
színvonalánál is mélyebbre sü- 
lycsztik.

Es ez a bűnökkel fertőzött, 
piszkos kezű pan »m tkormány hozzá 
mert nyúlni alkotmányunk szent 
épületéhez is a rombolás csáká
nyával. Elveszik közszabadságain
kat, egyre-másra döntik romokba 
alkotmányunk legféltettebb bizto
sítékait, törvénybe iktatják a leg- 
muszkább abszolutizmust.

Es amikor a nemzet felemeli 
tiltakozó szavát és védekezik a 
fojtogató abszolutizmus ellen, ami 
kor azon van, hogy minden lehető 
eszközzel megakadályozza a pi- 
szokpárt sötét aknamunkáját, ak
kor azt mondják, hogy mrnden- 
áron zavart ak írunk csinálni.

Hát ki csinálta a zavart, a lei- 
fordulást, ki id ízte elő a súlyos 
helyzetet, az erkölcsi züdést, a 
gazdasági válságot és ki koro
názza meg ráadásul a nyomorba 
döntött nemzetet az abszolutizmus 
töviskoronájával ?

Minden bajunkat, minden vesz
teségünket a munkapártnak és a 
panmnakormánynak köszönhetjük.

Akármilyen súlyos is a hely 
zetimk, akármennyire nyomnak is 
az anyagi gondok, akármilyen ha
talmas is a panamák pártja s an
nak zempléni ügynöke, Mec/ner 
Gyula, ezen a választáson Ujhely 
függetlenségi érzelmű polgárainak 
mégis fel kell vennie a küzdelmet. 
Ez — kérjük tisztelettel — nem 
zavarcsinálás, hanem erkölcsi kö
telesség.

Amikor ezek a sorok az ol
vasóközönség elé kerülnek, akkor 
a mai választásnak már vége lesz. 
Már meglesz az eredmény. Nincs 
kizárva, hogy a pillanatnyi ered
mény a munkapárt győzelme lesz. 
Most ők vannak a hatalmon és

megvannak a hatalmi eszközeik, 
amelyekkel nemcsak élnek, de 
vissza is élnek. Mindazonáltal ne
künk erős a reményünk, hogy az 
öntudatos újhelyi polgárság dia 
dalra viszi a függetlenségi lobo
gót. Reméljük, hogy ez a válasz
tás lesz itt Ujhelyben a kizsarolt, 
megrontott, kiuzsorázott m igyar 
polgárság elkeseredésének hangos 

| megszólalása.
Nagyon szomorú lenne, ha nem 

igy lenne. De ha nem \ry  lesz. 
ha győzni fog a munkapárt : ez 
csak újabb ok lesz arra, hogy a 
becsületesen gondolkozó emberek 
kettőzött erővel vegyék fel a küz
delmet a nemzetrontó kormány 
és vidéki ügynökei ellen.

Mire ezek a sorok napvilágot 
látnik, már el lesz döntve a kér
dés: megvan e még a becsülete 
sen gondolkozó, öntudatos újhelyi 
polgárság. De akárhogy dőljön is 
el a dolog, az ellenzéknek köte
lessége lesz továbbra is minden 
erejével, a becsületnek minden 
fegyverével tovább küzdeni a kor
mány és a munkapárt ellen.

A v i r i l i s t a s á g  k ö r ü l .
Újabb önkényeskedések. 

Törlik a 'üggetlenségieket
Ma már a v. rób is cs:ripeli, 

h * y a Mecz ier—Szakoly konzorcium 
azt veszi bo virilistának, akár a 
megye! izottságba, akár a városi kép- 
vise ötesliik*tb'\ akit éppen jónak lát. 
A veréb egészen nyugodtan csiri
pelheti ezt, nemcsak azért, tűért 
napról-napra látja, hanem azért is 
in rt egy veréb törvénytudása épen 
e'egendő ahhoz, hogy még ő is

észrevegye a zempléni munkapárti 
főemberek törvénytelenségeit és üti- 
kónyeskedését.

Mír megint arról vau szó, hogy 
valakiket — persze függetlenségi 
embereket csak úgy egyszerű n 
kitöröltek a virilisták listájából, csak 
azért, mert az uristonnek, Meczner 
Gyulának, a főarkangya'kája, Gecsei 
Jenő adőtanácsos ur igy akarta. Tel
jesen Gecseitol függ, hogy ki legyen 
:ua Ujhelyben virilista. íme egy 
újabb eset.

A városi képviselőtestületnek 
eddig virilis jogon voltak tagjai 
Róth Mór, I)r. Uóth József, Dr. Róth 
Hugó és az apjuk, Róth Bernét.

Róth Bernátot, aki egyébként 
igen tisztességes, korrekt úri ember, 
régi trrdiciói most is a munkapárthoz 
fűzik. Ő tehát — a Gecsei ur jóvol
tából lüost is megmaradt viri'istá- 
nak. A három fia azonban, akik 
olyan h uzasztó veszedelmes függet
lenségi emberek, hogy a helyettes 
polgármesterválasztásalkalmával nem 
átallották Székely Elek ellen sza
vazni, sőt a múltkori megyogyUlésen 
Xndrássy mellett foglaltak állási: 

ezek természetesen nem maradhattak 
meg a virilisták között. OJa csak 
„gutgesiont" emberek juthatnak be.

Gecsei ur talált módot arra, 
hogy a h.irom Róth fiút töröltesse a 
virilisták lajstromából.

A dolog igen egyszerűen ment. 
A R th vagyon fele ugyanis a Róth 
Bernát nevén áll, a másik fele ptdig 
a fiai nevén, mint anyai örökség. 
Erre a vagyonra összesen ko
rona adót vetettek ki és podig ter
més zeteso i 3<K) ) koronát a Róth 
Bernit, 3—3 ez. r koronát pedig a 
fiai terhére.

Az ad jfőkönyben is úgy volt

Visszaemlékezések.
Irta Matolay Ida.

(Folytatás.)

A pohár megtelt. Magyarország 
áprilisban majd egészen — a Duna 
völgye és a főváros kivételével — 
a honvédség birtokában vol*. S* 
regünk törtmetasen éppen aznap 
aratta egyik legszebb győzö m t 
Nagysarlónál. A rácok le vo'tak 
verve, Nagyszeben, Kolozsvár a ma
gyar sereg birtokában volt és akkor, 
mint a függetlenségi nyilatkozatban 
olvassuk :

„S hogy semmi se hiányozzék 
a mértékéből, Erdélybeu a vitéz 
hadsereg által in-ígveretve, az orosz 
cár segítségéhez folyamodott s a 
szomsz- d O.áhországból úgy a ma
gas porta tiltakozása, mint az euro 
pai hatalmak bukaresti konzulinak 
ellenzése dicára — a népjog meg
sértésével — orosz seregeket hozott 
be Erdélybe a magyar nemzet le- 
gyi'ko'ására.

És végro az osztrák császár f. é, 
március 4-iki és ö iki raanifesztuma- 
ban nyíltan kimondja, hogy a ma
gyar nemzetet hitörli a/, élő neniie-

tek sorából, terü'etét öt részre fel
darabolja. Érd lyt, HorvárországoR 
Slavoniu:, Fiúmét es a magyar ten
gerpartot Magyarországtól evá'asztja. 
Magyarország belső területéből a rab
lók számára külön vajdaságot kisza
kit s általában az egész országot 
önállóságától, törvényes független
ségétől s országos lételétől meg
fosztva az osztraK birodalomba be
olvasztja.

Ez a történelmi visszaom éxezé- 
tu'ajdouképpen nem tartoznék idő. 
de megmagyarázza a olkesod ’st, 
mellyel a fe olvasást hallgattuk. Az
után e óbb a római katho'ikus t nu- 
ploiuba vonu’tutik hálaistentiszte- 
létén imádkozni, majd a református 
vévre a gór. kath, temp'orubun is 
kértük az istent, vágyó győzelemre 
ügyünket és oltahuazza véreinket, 
hiszen nekem is három testvér 
bátyám volt a honvédseregben, éa 
kevés vo’t ott, aki iek ne lett volna 
kiért imádkozni.

Jót. azt in a folytonos félelem, 
hogy »jon a mU'Zka*! Babonás lett 
a nép. Egy este északi fény jelent 
meg az égen, gyönyörű termoszeti 
tünemény: az ég lángpiros volt s 
mintha számtalan vi lógó f -gw-T 

i o i p u n U  i u n

lett volna, úgy cikkaztak viilá n- 
sierüen a fénysávok a piros ógon. 
A nép szinte sirt, olyan ro;sz jelnek 
vélte. Hóolvadáskor a -zárhegy kő- 
porbányáihan viz fakadt és az a v.z 
sűrű, fehér lett és lábnyi magasan 
árasztotta el a város utcáit. Ez is 
vészjel vö t. Félve t »rt este nyuga
lomra a lakosság. Nem jö i-e el - j 
jel a mu-zka ? Nem gyujtja-e fel a 
várost? Teltek a napok, a hetek. 
Egy vasárnapon nagy misére iu ül
tem, egy fiatal leány barát Mámmá1 
a nagy t mpbmiba. F dm ültünk »z 
oratóriumba, Miskor o:t voltak mind 
a leányösmerős ink, ekkor c-ak ket- 
en imádkoztunk, igazán Itdkünkbő ; 

hiszen akkor mind m  pillanat ünne
pélyes vöd. L*gtöbb"ni féltek el
hagyni otthonukat. Egyezerre egy 
kocsi robog el a templom mellett 
vágtatva, ugyanakkor egy puskát 
süt el vaaii a temp óm mellett. E 
hangzik, hogy itt a muszka!

Ami ezután következett, azt 
képtelen vagyok úgy lel.ni, hogy az 
olvasó csak halvány képzeletet is 
alkosson magának róla! Bír a tem
plom nem volt olyan zsúfolva tele, 
mint máskor, azért e ég sokan vol
tunk, üres pad n ra volt. N • 
I • x / t m u  4  ó i d u l

me'yek otthonmaradt, gyermekeik 
nevét kiáltottak, azt hitték, m ír nem 
látják őket élve viszont. Aki azt 
hallotta, nőm fe'ejthette el többéi 
Aztán elkezd tt a nép a főajtón tó
dulni kifelé és ma sem tudom el
képzelni, mitől rémült meg a nép 
és tódult viísza a templomba, még 
hangosabban jajgatva. Ez alatt a 
pl •bános V. a prédikáló székben 
üilt, a rémület éppen a prédikáció 
közben támadt; a plébános is meg 
rémült, halott halvány, *sinte kék 
szint váltott és nem lelt bátorító 
szavakat, mit a néphez intézett 
volna: csak ahol éppen megzavar
tatott a prédikációjában, ott foly
tatta.

— Az isteni gondviselés — mon- 
d i  é.s ímu *t elakadt. Kevesen hal
lották. Én nyugodt szemlélő lóvén, 
figyeltem p'ébánosu lkat. Egy idő 
múlva ismét elhangzott a prédikáló 
székbő1, hogy »az isteni gonviselés* 
s ezt még vagy kétszer rnegisraé- 
te’te, raig kiderült, hogy vak lárma 
rémitette inog a népet, az utca csen
des, üres és m ignyugod >tt az ájta- 
toskodó közönség.

(Folytatása következik,)
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feltüutetve az állapot, hogy az adó 
1 — 1 hatodrészét a három fiú fizeti 
raig 3 hatodrészét Róth Beruát. Így is 
busásan elég volt az adó ahhoz, hogy 
mindnyájan virilis tagjai legyenek 
a képviselőtestületnek. A három fiú
nak, Róth Mórnak. L)r. Róth Hugó
nak és Dr. Róth Mórnak a neve 
természetesen külön-külön van fel
tüntetve az adó főkönyvben, bár 
adójuk egy tétel alá van foglalva. 
Ezen az alapon már évek óta virilis 
tagjai voltak a képviselőtestületnek.

Most azután Gecsei úr az adó 
kimutatását egyszerűen úgy készí
tette el, hogy az egész adóösszeget 
„Róth Bernát és fiai" nevére irta, 
a három fiú nevének külön feltün
tetése nélkül. Ezzel a trükkel keresz
tülvitte azt, hogy most már csak 
Róth Bernát vétessék fel a virilisták 
közé, a három fiú pedig törtültessék.

Eddig úgy tudtuk, hogy az adó 
kimutatásnak, illetve a virilis jog 
alapjául szolgáló kivonatnak az adó 
főkönyvvel egyeznie kell.

Az adófőkönyvben — mint sze
mélyesen meggyőződtünk — mind a 
három Róth fiú neve külön-külön 
benne foglaltatik. A Gecsei által 
bemutatott kivonatban azonban a 
fiuk neve már ki van hagyva, vagyis 
ez a kimutatás nem egyezik a fő 
könyvvel.

Így estek ki a Róth fiuk — a 
Gecsei ur jóvoltából — a városi 
képviselőtestület virilis tagjai sora 
ból. Természetes, hogy ez még nem 
végleges állapot, mért a Róth fiuk 
raegfolcbbezik ezt a sérelmes ügyet.

*
Kérdést iutéztünk ebben az ügy

ben Ur. Róth Hugóhoz, úgyszintén 
kikértük a Gecsei ur szakvéleményét 
is ebben a dologban, hogy az ob 
jektivitásnak minden tekintetben eh* 
get tegyünk.

Ur. Róth Hugó a következőkben 
nyilatkozott:

— A dolog teljesen úgy áll, 
ahogy a t. szerkesztőség informálva 
van. Bizonyság okából bemutatom 
az adókönyvecskéket, amelyeket 
maga Gecsei ur irt alá és amelyek 
dokumentálják, hogy a reánk, fiukra 
eső adót már évek óta, vagyis bol
dogult édesanyánk halála óta mi fi
zetjük. Az nem kifogás, hogy a ráuk 
eső vagyonra atyáuknak élethosszig
lani haszonélvezeti joga vau. A vi- 
rilistaság megállapításánál az az 
irányadó, hogy ki fizeti a megfelelő 
adót. Már pedig mindhármunk adója 
külön-külön is busásan elegendő a 
virilistasághoz. Az egész nem egyéb, 
mint politikai hajsza. Ha annak ide
jén a munkapárt mellett szavaztunk 
volna, akkor semmi akadálya se 
lenne annak, hogy virilis tagjai 
legyünk a képviselőtestületnek.

Gecsei Jenő adótanácsos tudósi
tónknak a következő felvilágosítást 
adta :

— Ebben az esetben nem fő
könyvi kivonatokról, hanem egyszerű 
kimutatásról variVió. A kivonatok
nak egyezniük kell a yfőkönyvvel, de a 
kimutatásokban meg van engedve a 
rövidítés. Én tehát csak rövidítettem 
amikor a nevek felsorolása helyett 
„Róth Bernát és fiai" névre mutat
tam ki az adót. Különben is a Róth 
fiuk vagyona az apjukat illető ha- 
izonélvezeti joggal, továbbá magtér 
helési és elidegenítési tilalommal 
van terhelve. Ilyen esteben pedig 
-- a közigazgatási bíróság határozata
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folytán — a virilis jog megállapítá
sánál a haszonélvező vétetik figye 
lembe. *

Gecsei ur tehát magyaráz, és 
— arai fő — rövidít. Mert amig nem 
rövidített addig a Róth-fiuk virilisták 
voltak.

Ha pedig az érvelése megálna, 
akkor tavaly, meg azelőtt mért nem 
jutott eszébe az adókimutatást ..meg
rövidíteni" ?

Nyilvánvaló, hogy politikai haj
száról van szó. Már megint És még 
mindig. De mégis csak addig jár a 
korsó a kútra, amig nyaka szakad.

Az újhelyi
betörőkirály.

36 betörés.
Annak idején — a múlt hónap

ban — nagy port vert fel Ujh‘1) 
ben az az öt betörés, amelyet köz
vetlenül egymás után követett cl 
ugyanaz a tettes. Megírtuk, hogy a 
tettest kinyomozta a rendőrség Bar 
tos Ferenc rovott nni'tu napszámos 
személyében.

Múlt szerdai szamunkban közü - 
tűk, hogy Birtost Nagymihályban 
elfogták s hogy elfogatása alkalma 
val Összesen nyolc betörést ismeri 
el. amelyet Ujhelyben és környékén 
követett el.

Bartos Ferenc most már az 
ügyészség foglya és elfogatása óta 
kiderült, hogy a legutóbbi időben 
egymásután harminchat betörést kő 
vetett el. Ebbo persze nincsenek 
beleszámítva a régi bűnei, amelyek 
miatt ruár sok esztendőt ült, legtöb
bet a szaraosujvári fegyliázban.

Bartos Ferancnek az utóbbi idő
ben elkövetett betöréseiben bűntár
sai is voltak. Az egyik Üveges Jó 
zsef fuvaros, akit azonban egyelőr 
szabadlábra helyeztek, mert nem 
volt közvetlen részese a bűncselek
ményeknek, a másik pedig Vincze 
István rostakötő, aki Barossal egy- 
idejüleg hét és fél évig volt elzárva 
a szamosujvári fegyliázban s a rosta 
kötést is ott tanulta meg.

A nyomozás eddig a következő 
betöréseket bizonyította rá az új
helyi betörőkirályra és büutársára :

Mindeuekelőtt az újhelyi öt be
törést ismerte el Bartha Ferenc. 
Azután Vince István segítségével 
betört Csörgőn Weiostock Farkas
nál, Nadzon György kovácsraester- 
nél, báró Sennyey Gézánál és Búr- 
ger Salamon határcsárdájában. Be
törtek továbbá Juhász Jáuos, Jar»- 
nek Jakrb, Polyánszky András tő- 
keterebesi és Kájel Jáuos hosszulázi 
lakosoknál. Kifosztották a zempén 
vásárhelyi hitelszövetkezetet és Mii- 
csinszky Alajos üzletvezető lakását. 
Bánóczon Schőn Bernát koresraárost. 
Barancson Ivancsó József fii dbirto 
kost károsították meg.

Terebesen azonkívül Anczi Já
noshoz is betöltik.

Alsóhalason és környékén össze
sen tizenöt betörést követtek el, 
Izraelovics Mór és 15 társa kárára.

A felsorolt bűncselekményük 
csak a nagyobbszabásu betörései a 
két gonosztevőnek. Ezeken kivü! 
több kisebb betörés és számos kí
sérlet terheli a lelkiismeretűket.

Mint a fentebbi adatokból kitű
nik, a betörések egy részit t ng- 
megyében hajtotta végre a két jó- 
madár.

A bűnösök kézrekeritése és az 
esetek kinyomozása körül kiváló 
munkát végzett a csendőrség. Kü
lönös elismerés illeti Miski Zsigtuond 
járasőrmestert, aki társaival együtt 
éjjel-nappal fáradságot nem kiméivé 
üldözte a tetteseket és gyűjtötte a 
terhelő adatokat. Kíséretében vo'- 
tak : Gőz József. Rejkó József, Bó- 
késsy Mihály, Simon József és Sár 
Irnro őrmesterek, továbbá Vig Pál, 
Pásztor József. Utók István, Sztajka 
Ferencz, Petró Mihály, Bujáki Jó- 
szef és Nagy Antal csendőrök.

Ezek közül hat lovas és hét 
gyalogos csendőr fáradozott a nyo
mozás érdekében.

Bartos FYreuczet Miski járásőr- 
raester utasítására Tóth rendőrőr 
mester fogta el Nagyraihályon, Vin- 
cze Istvánt pedig Budapesten kerí
tette kézre Miski őrmester egy ál 
lamrendőrs^gi detektív segélyével.

Bartos Ferenc elfogatásának tör
ténetét már megírtuk egyik Jeguióbbi 
számunkban.

Vince Istvánra nézve ruegálla 
pitotta a nyomozás, hogy Budapes
ten egy kis szénüzletet tart fenn csu 
pán azért, hogy bűnös iizelmeirő. 
elterelje a figyelmet. Kü'önben az 
egész üzleti berendezése nem ér 
többet 100 koronánál.

Vincét Budapesten, Práter-utca
05. sz, alatti lakásán tartóztatták le 
és átkisérték Pi iscsabára, ahol ezidő 
szerint katouai szolgálatot teljesít. 
Előbb a katonai hatóság fog leszá
molni ve'e, a után kerül az ügye a 
bíróság elé.

A betörök lakásán nagymennyi
ségű pénzt, ékszert és különböző 
bünje ek t talá.tak, amely , kot Miski 
járásőrmester átszolgáltatott a bíró
ságnak .

Egyébként még sok kiderítetlen 
része van a nagy stíléi betörők bűn- 
lajstromának, amelyet raa:d teljes 
részletességében fogunk olvasóinkká 
közölui.

Árvíz és politika
Hogyan segélyezik 
az árvízkárosultakat?

A múlt vasárnapon a város
házán 8000 korona segélyt osz
tottak ki az árvízkárosultak között. 
Ez mindenesetre igen szép és lé 
lekemelő dolog, különösen, ha 
olyan módon csinálják, mint ahogy 
Székely Elek őfeleslegessége cse- 
lekszi.

Tetszenek tudni, mi az: egy 
árvizkárosnlt ? Egy árvízkárosult, 
az egy jómódú, finom úriember, 
aki a munkapártnak szolgálatokat 
tett, vagy legalább is várni lehet 
tőle, kogy szolgálatot fog tenni 
Ezt a jómódú úriembert aztán 
szép illedelmesen meghívják a vá
rosházára és érdemei (esetleg 
leendő érdemei) elismeréséül bi 
zonyos szánni koronákat csúsz
tatnak a markába abból a pénz
ből, amit a szegény újhelyi pol
gárság közadakozásból gyűjtött 
össze az árvízkárosultak javára

Hit igy fest egy Székely féle 
árvizkárosult.

Meghívott vendégek, hithü 
munkapártiak összegyűlnek a vá
rosházán és kedélyesen megosz
toznak az árvízkárosultak pénzén.

I Ezt úgy hivják, hogy: »az árvíz
károsultak segélyezése..

A vasárnapi zártkörű segélye
zési szoaré alkalmival jómódú 
munkapárti iparos polgártársaink 
részesültek segélyben, de akik 
igazán rá lennének szorulva a se
gélyre. azok nem kaptak semmit.

Nem akarunk neveket emli 
teni, de nem egy esetet tudnánk 
felsorolni állításunk igazolásira.

Székely Elek nemhiába munka
párti puritán. Mint ahogy a kor
mány kortescélokra használta fel 
a közpénzeket, azonképen Székely- 
Elek is kortescélokra fordítja az 
árvízkárosultak filléreit.

Hiaba, Magyarországon ma ez 
a divat. Miért legyen Székely Elek 
jobb mint a gazdáik Még az ár- 
víz is a munkapárti malmot 
hajtja.

De azért a magyarok istene 
sokáig éltesse Székely Eleket Uj- 
hely városának ürömére és bol
dogságára.

H Í R E K .

Erzsébet napján.
Móg mindig nem halványult 

cl emléke, a sivatag jelenben 
újra feSlobog. Egy nemes lélek 
a trónus raagaHatán tekint ma 
felénk, egy eiárvu t, egy mély 
sötétségben bármi tan, 'uliotetle- 
nül vergődő nemzet fölé. Egy
koron a nagyviszály után a jó
tékony szer. tét, sugárzó békes
ség angyala volt ő, a nagy ki
rályné, s szeretőiének melegével 
gyógyitá a nagy, a mély sebe
ket, a melyeket a vérben gá
zoló hatalom bosszuérzeto vag
dalt a nemzet testén ; ma ismét 
megcsufolva, gúzsba kötözve, 
megnyomorítva szabadsági jo
gaitól megfosztva vergődik a 
nemzet önön véreiből támadt 
zsarnokainak lábai előtt, s hiába 
néz a magasba, fény nem villan, 
az éjben, mely reményt ébresz
tene lelkében, szelíd angyali ke
zek nem nyu'nak alá a trónus 
magaslatáról fe’o'dani a rabság 
köteleit — pusztulunk, vessünk.

Az iskolákban ünnepük emlé
kezetét, a hétköznap munkáiban 
fáradó ember egy-egy pillanatra 
kegyelettel gondol a megdicsőült 
királyné nemes életére, a hazája 
sorsán kesergő honfi keserűség
gel fordítja arcát a múlt meg
szentelt emlékétől a borús jo- ‘ 
vendő felé, s kétkedve kérdi 
önmagátok raegvirrad-e valaha ? 1

— Az egyházmegyéből. A megyés* 
püspök Jakubcsák Lajost Tállyáról 
Mádra, Fi»*d er Kiroyt Midről Mo
nokra. Szabó Barnát Monokról Tótsó- 
várrahelyozto at kápláni minőségben.

— Eljegyzés Polgár Fiaikét el
jegyezte llerskovits Lijos^koreskedő 
Ungvárról (Minden kü ön értesítés 
helyett.)

— Gyermekok mulatsága. A gyér*
makra nhely holybj i telepbizottsága 
felbuzdulva azon szép sikeren a 
melyet a múlt évben rendezett ka 
rácson) fa ünnepélyével elért a gond 
jaira bízott elhagyott szegény 
gyermekek karácsonyi felruházása 
cé.jából most egy tombolával egy
bekötött gyenu. k mulatságot rendez 
december hó 0-án a vármegyeháza 
termeiben s a mulatság jövedelmé
i g  óhajtja a telepen elhelyezett 
sok gyermek részére a téli ruhát be
szerezni : A mulatság amelynek si
kerén a gyermekraonhelyi telepbizot- 
ság ilgvbuzgo elnöke Bernáth Ala- 
dirné ilornyay Béla dr. al kerüllvo 
fáradozik, tekintve annak uj szerű
ségét az előjelekből Ítélve páratltjg
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sikerűnek igérketik. Magától értuto- 
dik hogy » gyermekek mulatsága a 
felnőttek mulatsága is lesz s biztos, 
hogy úgy “z apróságok, mint a szü
lők ős vendégek a legkellemesebb 
emlősökkel fogják elhagyni az ősi 
megyeháza sok szép estélyt látott 
termeit s az elhagyott gyermekek 
karácsonyfája is díszes ős dús lesz.
A gondolat, hogy a jó sorsban élő 
gyermekek segítsenek az elhagya- 
tottság és nyomorban sínylődő gyér 
mektarsaikon oly st 'p és oly ked 
vés, hogy a társadalom legmesszebb
menő támogatása sem maradhat el.
A mulatságra kuliin meghívókat nem 
iioosájtanak ki, hanem falragaszokon 
hívja meg a telepbizottság elnoi 
sége a város közönséget  ̂és gyerek
seregét s ezu'ou is kéri a "város 
társadalmi!, hogy a sok elhagyott 
gyermek karácsonyát tegye minél 
szebbé és melegebbé,

— A nöegy ei teaestélye. Gntt- 
manu Mérné, az izr. nőegylet újon 
nan megválasztott eUiüknőjo f. hó 
lti-án gyűlésre hívta egybe az egy
let választmányát, hogy a tél le
álltával az egyletre háramló nagy 
kiadások előteremtésének módozata 
ról tanácskozzanak. Az elnüknő la 
kásán egybegvült telp-s választmány 
elhatározta, hogy f. hd 29-éo a Ma
gyar Király szálloda nagyterm ben 
jótékonyé i'u tea-estélyt rendez. Az 
estély sikerének egyik biztosítéka 
hogy több mint 3<> úrnő váda'ta a 
gazdisszonyi tisztséget. A rendezőség 
külön névre szóló meghívókat nem 
bocsájt ki, hanem eznton is kéri a 
közönséget, hogy a múltban oly fé
nyesen sikerült teaestélyeket ezu la 
is támogassák. A választmányi Uló- 
folyamán az elnüknő ürömmel jelen
tette, hogy kérelmére váro-unk elő
kelő hölgyei, mint Meczut-r Liyulaue, 
Meezeer Bé áné Dékus Liszlóné, 
Boroáth Aladárné, Ambróay fián 
dornő úrnők stb.-en beléptek a, 
egylet kötelékébe. A tanáé ,koza- 
befejezése után az elnüknő terített 
asztalhoz invitálta vendégeit és iga-.i 
nagyúri intelligenciával vendégelt, 
meg a választmányt.

— A tokaji járaz csonkítás i. li gi 
mozgalom az, mely nyolc községnek 
a sárospataki járáshoz való csatolás 
érdekében Sárospatakon megindul! 
Csupán B rnáth Béla orsz. képvisel, 
közbenjárásának köszönhető hogy a 
községek a tokaji járásban maradtak. 
Most, hegy a sárispatiki adóhivatal 
létesítése folyamatban van, a mozga 
lom újra kezdődik azzal a célzattá 
bngy * lető községek a sárospataki 
adóhivatalhoz legyenek beosztva

_ tiyermekkinzás. Medve Mihály
tokaji cukorgyár! kertészt f .'jelen 
tették a csendőrs '-gn.'l, hogy 9 évei 
kisleányát kegyetlenül kínozza, nem
ruházza s takaró nélkül há'atja, 
ezen kiviil üti Veri. A nyomozás 
során beigazolódott, hogy a följe 
leütés adatai leglább részben meg
felelnek a valóságnak, és a gyermek 
testén ki kilenc éves kora mellett 
annyira satnya, hogy üt évesnek i- 
alíg látszik, mutatkoznak is kék foltok, 
kartnolások stb. A csendorség ar 
ügyet áttette a küzig. hatásághoz 
mely intézkedett, hogy a gyermek 
továbbra is szüleinél maradjon, d 
a szülök bánásmódját megfigyeljek 
Medve ssouban megtagadta a csen 
dőr előtt, ki agyi riueket visszakisért 
— a gyermek átvételét miért is i 
hatóság ideglenesen gondoskodott a 
győrinek elhelyezéséről mindaddig 
inig valamely állami gyermekmenhe 
lyen állandóan elhelyezést nyerhet

— Kolera Tarcalon. Huszár An
tal tarcali fuvaros koleragyanus tii 
netek közt megbeteged -tt. Az orvosi 
vizsgálat ázsiai kolerát állapított 
meg. Az újabb koleragyanus esetből 
kifolyólag a f. hó 17 re kitűzött to
kaji pótváaár (immár liarmádizben) 
s esetleg még a 24-ikére kitűzött 
tarcali orszgos vásár is elmaradt.

— A sötétzóy miatt, lágy gimná: 
zislától kapuik az alábbi sorokal- 
„Tekintetes Szerkesztő l'r! F. hő 
8 án este 5 érakor a zene óra tani 
tásról haza menve, a nagy sö

. tani ii,'
tétség' M

miatt Bogyai ur lakása előtt egy 
nagy köbe botlottam meg és ennek 
következtében oly szerenesetlenül 
ostora el, hogy a jobb karo n kifica
modott. Még most is fájós, felkötött 
karral járok az i kólába, aiuit i)r. 
Moskovits orvos ur is igazol. (Ez 
köszönhető a híres újhelyi villanj - 
világításnak.) K't*mu ezt b. lakjába 
közhírré tenni. Kiváló tisztelettel 
Moskovszky .János 11. o. girau. tanuló.

— Elgazolas. Grünb rgor Bernit 
kocsisa, 1 ít-1 ueczi .József ma reggel 
tS órakor a Rákóczi utcán kővel 
megterhelt szekertWel elgázolta Pet- 
rovics Mária 84 éves öregasszonyt.
A sérültét a kórházba szállított ik.

— Megszurtak. Dankó József 
fiatal bodrogszcrdahelyi napszámost 
amint vasárnap este az anyjával 
látogatóba ment a bátyjához. B i- 
nyácski András, Tóth J mos és Ru
ca* Józsof részegen jöttek ki a 
korcsmából és mind hí ok nélkül 
úgy összeszurkáltak Dankót, hogy 
be * el I ett hozni az ujheiyi kórházba

— Véletlenül megölte a flát. Mon- 
tovay János bodrogMtda udi gazda 
a napokban trágya hotdas közben

vasvillával véletlenül bolcdöfött
szemébe. A gyermek hat órai kin- 

lód is után bt lehalt a súlyos sérülésbe.
Napraforómagert emberelőt. 

Víg gyermekcsoport latszadozott f.
8-án. sz ni aton Kistokaj egyik 

hu.io taievüiüá és őszi rózsás kerjé- 
O. ii. Játék közben Enge'.thaller Fe
renc meg akata szerezni EJnánic* 
Erzsébet fáradsággal Összegyűjtőn 
magvait. A leány ellene szegült mire 

fiú szive tájékán úgy vágta mohbe 
öklével a kis leányt, hogy ez rögtön 
összeesett. A gyorsan előhívott orvos 
uár csak a hala t konstatálta. A bon 
co á'iiál Kiderült, hogy az üléí-tö 
í-redö .izivrepcdós o tolta ki az ifjú 
elet lobogó m esését. Az ifjú bűnös 
fölött, akii kü önben is e traguu* 
eset mélyen lesújtott még a bíróság 
is fog itetet mondani.

— Ábrányi Kornél síremlékére. 
A Pesti N.«pio egykori főszerkesztője 
iránt való kegye etéraéssel orazigos 
gyűjtést indít. Az akció legszebb 
éri d nényet oiztosithatja h )gy a. 
eiu ékmü bizottság elnöki tisztet And 
rassy Gyű a gróf valla ta. A bizottság 
tagjai: Huiisy Pá!, Suranyi Józset, 
Larmvssky Bénáin, Jakab Odón 
Leukey Gusztáv, Bíró Pa1. A Pesti 
Mapló felhívása így szó ; Ábrányi 
Kornél emlékét asz kesf >város d sz
űrne lyel tizslülte meg, a nemzet 
k.-gyeiet rzése emlékronvel fogja dí
szíteni a sírhelyet. Az ir >, a költő 
is j ud icista ki egy egy emberöltő.) at 
le kének egész od tad.isával szolgálta 
a nemzetet megérdemli, hogy sir [li
lékét küzadakosásból a.Iii.uk fel. 
Abránvi Kornél a nemzeti idealo 
göröngyös u jara annyi utegyenge.ö 
követ hordozott hogy örök nyugvó 
helyének egyelieu eiu ékküvt t ní r- 
demoite a nemzettől. Minden irasban 
igaz magyar vo.t; pompás elm jóuuk 
érdekes színeit íté ő képességének ere- 
j-'t tudásának sokoldi uságat, költői 
lelkületűnek finomságait magyar sti 
lusának szépségét adta lukünk. Nagy 
r »b‘csü.ésre .s-.gitoUe nemzete pub 
licisztikai munkásságát. AliitaUiw 
mó tó etillékei aUhaatjára ! A Felső 
magyarországi Hírlap kén olvasóii 
hogy a'Hk a síremlékre adakozni 
óhajtanak adományaikat a Peti 
Napi) kiad íhivatala (Pod uanozky 
utci 12.) címre küldjék. A Pesti 
Nap ó a ciiu-re küldött összegeket 
hírűiig nyugtázni fogja

— Uj vlllanylámpa. A Magyar 
Simons bcliuckert Müvek által for
galomba hozott Wotan lámpa a lég 
tökéletesebbet kép :zi, ami ezen £ 
téren gyártatott. A Wotan lámpa 
nemcsak, hogy majdnem clpusztih* 
tat lan, hanem a rendkívüli nagy áram 
megtakarítás ami ezen lámpa hasz
nálatával elérhető nemcsak a be 
szerzői árat téríti meg takarékossá*] 
gánái fogva, hanem az állandó egy 
forma égőképataégénél fogva min
den áraiufogya.sztóiiak  ̂ a léginél.* 
gébben ajánlható. A Wotan lámpa a

Teréz-kürtit 36. sz. alatti kiállítási 
termeiben bármikor megtekinthetők 
Árjegyzék kapható.

— Sok pénzt takarít meg, ha 
bevásárlás előtt 5000 képpel illusz- 
tált és mindenféle arany ezüst do- 
uble nikkel zsebórákról és ékszerek
ről továbbá fali, ébresztő inga, álló, 
és évi lírákról szóló árjegyzékünket 
átnézni. Bj fogja látni hogy tényleg 
sok pénzt takarít meg ha szükség
letét közvetlenül az első wieni óra 
és aranvnemii áruháznál, Böhnel 
Miksa Wien IV. Margarűtenstrasse 
27/923 szerzi be.

aünk . nem is oly rettenetes ez a 
vakbél!) A ki megszerzi a Kincses 
Kalendáriumot két koronáért, — jó 
üzletet kötött: mert két koronát gyü- 
mö csüzöben elhelyezni még ma sem 

mikor pedig már a felhőkben jár 
lábaival a kamat.

Föltétlenül
Ingjobb szá/vii |

Aki mindennap következetesen 
használja az Odolt, az mai 
•Amereteink szerint az clképzel- 

etö legjobb száj - és fogápolást
gyakorolja.

r '-try uvejr 2.— k, kis iiveg 1.20 k.

igyar Siiucus íSchuckerl Müvük,

Kincses Kalendáriom 1914.
A I* gcsodaiatosibb madirhoz, a „po 
raiból megé'edett Fónix“-hez ha
sonlít a Kincs *s Kalerid írioin, mely 
nem mugy át az enyészetbe, hanem 
évrÖl-évre újjá születik. K úszáz esz
tendeig úgyszólván egyetlen olvas
mánya volt a magyar családnak t 
Lőcsei vagy a Komáromi Kulend Jóm 
— és ma minden müveit magyar 
saladnak olvasmánya a Kincses 
Kalendáriom. Micsoda vá'tozása 112 
idóku-k ! — Es micsoda változása h 
saleud iriornokuak! Ma, mikor a 
Kincses Kalendáriom jól ismert éj 
közkedvu tségii piros kötetei ismé 
megj lelitek a könyves bo tok kira 
kataiban szeretettel köszönjük t 
könyvpiacnak e legnépsz rübb újdon
ságát mi is a kidnek míiho ye 

K tlead irium óval r orasz Id 
M Tt haszonná, fog iu forgatni mi i- 
és vajmi gyakran fordulunk hozz 
információért. A Kiucses Kalendáriom 
sikereinek egyik titka : a bámu'ato 
snkodautág, sőt azt m •n'hat.n' k 
a inindüDOída'uság. Nincs senki a ki 
meg ne találná benne az emberi 
ludasnak azt a térré mn át a mely 
•*ppju őt érd ki. A terruészttudó 
megta á ja b nne a -zár nazásta i mai 
ál ásának előadását és kritikáját, — 
1913 novemberig terjedően, — 
aviitiká- rt rajongó giiu lázista meg
találja benue az aviatika mai hely 
z-tének ism rtetésőt, — őnagysága 1 
női divat alakul sít (és a mi a fő 
képekké) — a pénzügyőri sz tulész 
ur a söradóval kapcsolatos dolgokról 
olyan tájékoztatást kap rumt se 10 
iu vsu t — líárczy polgár.nester 
aLa'masint meglep itve fogj a látni 
hogy mennyi szép műemlék van 
Budapesten, — a tisztelendő urak 
egészeu hite es és pontos adatokat 
kapnak Jé'us Krisztus földi alakja- 
ri>, — a politikus urak elo'vashatják 
hogy hogyan o va^ztotta be a ma
gyarság a nemzetis g'kot hajdaná
ban a fiatal urak tetszéssel fogják 
nézegtni Netvyorkcgszebb asszonyai
nak és leányainak arckép sit, — és 
mindnyájan érdeklődéssel fogjuk ol
vasni az első hiteles részletes küny- 
nyen érthető f«í 1 vi ágositást mind lya- 
junk réméről és 11 rezei báró ur 
mindennapi kenyeréről: a vakhélgyu- 
ladásról. (I tália mindjárt föl is lélek

Magyarázat.
— Miért túrják fel Ujhelyben az

utcákat ?
— Telefonkábeleket helyeznek el 

föld alá.
— llát a telefondrótokat nem 

lehet a házak fölött vezetni ?
— Nem lehet. Mert az újhelyi 

házak rudr úgyis annyira meg van
nak terhelve, hogy a telefondrótokat 
nciu bírják már meg.

T ö r v é n y sz é k .
bsküdtszéki tárgyalás.

Elitéit gyújtogató.
A hétfői tárgyaláson a közvád

képviseletében uj ember szerepelt at 
újhelyi esküdtek előtt: Botár József 
kir. ügyész, akit a kas-ai kir. főü
gyészség ideiglenesen kirendelt az 
újhelyi törvényszékhez, az eltávozott 
Török Géza ügyész állásának betöl
téséig.

A tárgya’áson Wieiand Lajos 
kir. tablabiró elnökölt, szavazóbirák 
Kail Béla és dr. Nagy Béla voltak, 
a jegyzőkönyvet dr. Bárkány Ödön 
vezette. A védelmet dr. Búza Béla 
látta e1. Tárgyalásra került Kiss Já 
nos vékei 53 éves ácsmester ügye, 
kit a közvád 3 rendbeli gyújtogatás
sal vádolt.

Így még 1310 ben felgyújtotta 
Szopkó Imre szénaboglyáit, ugyanez 
évben S^rar.*csányi Jenő istálóját, 
legutóbb, 1913. apr. 7-én pedig Uj 
Tóth István c.űrét, mely alkalommal 
több más gazdáuak a terményei is 
elpusztulnak.

Már az 1910-iki tüzek után is 
Kiss Jánosra gyanakodtak, de mivel
tárgyi bizonyíték nem volt ellene, 
nem tudták a bíróság elé állítani. 
A legutóbbi gyújtogatáson azonban 
rajta vesztett; akadtak tanuk, akik 
rávalottak.

A tanuk vallomása után érdekes 
vo t az orvosszakértők előadása.

Ugyanis dr. Löcherer Lőrincz 
be?zirnithataBannak tartotta az idült 
alkoholizmusban szenvedő vádlottat, 
uig dr. Hornyai beszámíthatnak 
mondta. Az orstégos megfigyelő és 
e'megyógyiutézet, hová az ellenté
tes vélemények folytán vádlottat a 
vizsgálat során felvitték, dr. Hor- 
nyay véleményét erősítette meg.

Wie'and Lajos elnök rezüméje 
u'án az esküdtek tanácskozásra vo
nultak vissza, s késő este óra
t íjban hirdették ki verdiktet mely- 
lyel Kiss .Jánost bűnösnek raondot 
ták ki az idén történt gyújtogatásban.

Ez alapon a törvé.iyt alkalmazó 
hiróság az enyhítő 92. § alklmasásá- 
val két és fél évi fegyhazra ítélte 
a vád ottat.

Nyilt-tér.
WERTHEIMER KAROLY
zongorakészitő és hangoló Buda
pestről Uj helybe érkezett. Han
gol, javít pontosan és lelkiisme
retesen. Ciin a kiadóhivatalban.

Dr
Szerkesztő:

K Á R P Á T H Y L Á S Z L O

Szerkesztésért felelős :
S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Kudótulaidonoa '
L A N D I iS M A N N  MIKSA



SzerJa november 1992 szám (4) F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z Á G I  H Í R L A P

L E G B I Z T O S A B B
a cs. és kir. kiz. szabadalmazott MALÁRTSIK-féle

patkányirtó pogácsa
patkányok, egerek, vakondok elpusztítására Probadoboz 2 K Háziálla
toknak nem ártalmas. Kapható gyógyszertárakban és drogériákban.

jYíalártsik Ijyörgy Sátoraljaújhely.

A legújabb és lég- 
ízlésesebb Péter- 
falvi gyártmányú
LÉVÉ LP A P IR  OSOK

egyszerű és elegáns 
dobozban, a legjobb 
minőségekben, kü
lönfélealakokban és 
árakban kaphatók:

LANDESM & M H
k ö n y v -  é s  p a p i r k c r e s k e -  
d é s é b e n  S á t o r a l j a ú j h e l y .

A  „ F E L S Ő M A G Y A R O R S Z Á G I  H Í R L A P 11 
• •  k i a d ó h i v a t a l á b a n .  • •

Nincs étvágyam.
a fejem fáj. rosszul érzem ma
gam. Ezen ros8zullétnek legin
kább gyomorrontás vagy az 
elégtelenül működő emésztő 

szervek az okai.
Ezen panaszok folyton hallhatók, 
ha nem használja rendszeresen a

X aiser-jéle /oflormenta
I i U.

A múlt hétfőn elve
szett két fekete irat
táska közül az egyik 
megkerült, a második 

még hiányzik.
Aki nyomra vezet, az 
1 0 0  kor. jutalomban 
részesül, aki az irat
táskát az összes ira
tokkal átadja, az 500 
koronát kap. Átadható 
a Felsőmagyarországi 
hírlap kiadóhivatalá
ban vagy a tőketere- 
besi czukorgyárban,

A késés miatt az átadónak sem
mi bántódása nem lesz.

Nyomatott l.andesmann Miksa és Ti

8130,1918 tksz.
Árverési hirdetményi kivonat
A sátoraljaújhelyi kir. törvény

szék mint tkvi hatóság közhírré te
szi, hogy végrehajtatnak 1‘rim-z 
Testvérek szatmári bej. oég Magyar 
Alt. Gépgyár r.-t. Budapesti hej.

Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság, 
gyomorfájás, fejfájás, gyomor 

sütés és szájszag ellen.
20 és -40 filléres csomagokban 
kapható ; Widder és Kardos 
gyógyszertárában és Hrabéczy 
Kálmán drogériájában Sátoralja
újhely. Kronovits Miksa gyógv- 
szertárában Nagymihály, Fábián 
Arnold gyógyszertárában Ho 
nionna és Hazay Géza gyógy

szertárában Tőket erein>.

kiadó lakás
Dókus Gyula utczába 2 szoba 
konyha magán udvarral azon

nal kiadó.

— Zongora és hegediitanitást 
elvállal Dr Kárpáthy László Jelent
kezhetni a kiadóban.

Már megérkeztek
a  l e g ú j a b b  d i v a t u  
a n g o l  f é r f i  r u h a  
s z ö v e t e k ,  t é l i k a 
b á t  k e l m é k ,  n ő i  
k o s z t ü m  k e l m é k ,

:: szö rm eáru k  ::
d ú s  v á l a s z t é k b a n .  
F é r f i ö l t ö n y ö k  
m é r t é k  s z e r in t i  
m e g r e n d e l é s r e  e l  
v á l S a l t a t n a k  : : :

M g s k o v s t s  H e r h a n

p o s z t ó  é s  g y a p j ú s z ö 
v e t  d i v a t á r u h á z á b a n

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y
R á k o c z i - u .  6 .  K isp iac .

Lakás kiadó.
3 szoba, konyha, előszoba, 
fürdőszoba mellékheiyekkel 
május l-től kiadó. Deák-u. 10.

SZÉCHENYI-TÉR 8 SZ. HÁZ
BAN a Romancsák borbély és 
fodrász üzleti helyisége lakás 
sál vagy lakás nélkül május 
hó egytől kiadó. Bővebbet a 

háztulajdonosnál

Kiadó lakások.

késedelmes árverési vevő végrehajr 
tást szenvedő elleni 28260 kor vé
telár hátralék tőkekövetelés és jár. 
iránti viszárverési ügyében a sátor
aljaújhelyi kir. törvényszék ('sátor
aljaújhelyi kir. járásbíróság) terük*, 
lén levő Gercsely község határában 
fekvő a gercselyi 290 sz. betétben 
A I. 1—5 sor 8l(>, 617, 618, 019 és 
020 hrsz, alatt felvett szántó, kert, 
ház és gőzmalommal felvett kert, és 
rétből álló Juhász József nevén álló 
jószágtestre 2456 kor. 3 fillér ezen
nel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, és hogy a fen
tebb megjelölt ingatlan az 1913. 
évi december hó 3 napján d. u. 3 
órakor Gercse!y község ház mái, meg- 
tartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is ol- 
adatni fog.

Arv rezni szándékozók tartóz 
nak az ingatlan Incsárának 10 szá
zalékát, vagyais 245 kor. 00 fillért 
készpénzben, vagy az 1881 évi LX. 
42. § bán jelvett árfolyammal szá
mított és az 1881 évi november hó 
1-én 3333 sz. a. kelt ra. kir. igaz- 
.-agügyminiszteri rendelet 8 jv ában 
kijelölt óvadék képes értékpapírban 
a kikü’dött kéz hez letenni, avagy 
uz 1881 évi EX. t.-c. 170 § a értel
mében a bánatpénznek a bíróság
nál időleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgál- 
tatni.

A kir. törvényszék tkvi ható
sága megállapítja miszerint :

1., a fenti ingatlan a kikiáltási 
ár kétharmad résiénél alacsonyabb 
vételárban le nem üthető,

2., hogy azon árverelő a ki a 
kikiáltási árit meghaladó Ígéretet 
tesz, köteles nyomban a leütés után 
bánatpénzét az álta'a Ígért vételár 
10 százalékáig kiegészíteni, mit ha 
elmulaszt, ígérete figyelmen kívül 
marad, és a haladéktalanul folyta
tandó árverésben mint árverelő 
többé részt nem vehet,

3, A magyar általános eépgyár 
r. t. vevő a már befizetett 3140 K. 
bánatp nzt elveszti mely az újabb 
árverései, befolyandó vételárhoz csa- 
toltatik és azzal együtt osztatik fel.

4„ A magyar általános gépgyár 
r. t. korábbi vevő az újabbon elren
delt árverésen mint árverelő részt 
nem vehet,

5., Ha az újabb árverésen az 
ingat an a korábbi vételárnál 31400 
kor. magasabb árért adatnék el a 
többlet a korábbi feuti vevőt nem 
illeti.

0„ Ellenben ha az ingatlan ol
csóbb árért adatnék el a fenti ko
rábbi vevő megtéríteni köteles azon 
luilönbözetet mely a későbbi és ko
rábbi vételár közt fonforog; ebbe 
azonban az elvesztett bánatpénz be 
szf mittatik.

ivóit. Sátoraljaújhelyben a kir. 
törvényszék mint telekkönyvi ha
tóságiiul, 1913 évi október hó 21 
napján.

Makó s. k, jegyző.

A Kazinczy-utca 5. számú házban 
az Osztrák Magyar Bank fiókja által 
eddig bérelt lakás azonnal kiadó.

Ugyancsak kiadó 1914. május l-től 
a Központi kávéház fölött lévő, a 
m kir. Folyammérnökség által bé
relt lakás.

áirs.i könyvnyomdájában Sátora jauji * \

M E G JE L E N T 1 91 4 -re  a

■i gyakorlati élet általános útmutatója 
Ára kotr. 2 K XVIII. árfolyam 
K.pimtá LANDESMANN MIKSA is  

I ARSA köiiyrk.reskedésébon. 
Sátoraljaújhely, Rákőczi-utca 1. *z.

Gépiró kisasszony
üg)védi irodában délutánra alkal
mazást nyerhet. — fim a %itdóhi- 
vatalhan.
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