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ellen. Es Tisza István a szabad több városi kerületet elveszti. Ti ezek még a legenyhébb vádak, ame
Szabadság
ság apostola, amikor zsarnokos sza fél, mert erősen ijesztgetik, lyekkel városunkat illetik.
kodik, amikor lerombolja alkot hogy még egyszer sikerülhet neki
De hát mit fáj nekünk az ide
mányunk épületét, amikor elveszi az, ami egyszer már sikerült: el- genek feje? Fő az, hogy nekünk
magunknak,
büszke és öntudatos új
és szabadosság. legszentebb jogainkat.
buktatni a pártját.
helyi polgároknak, meg lehet — sőt

A mi önvédelmi harcunk sze
Akkor pedig vége a munka meg van — az az isteni gyönyörű
Tisza István grófnak a napok rinte *szabadosság.! Ök pedig a párti szabadosságnak és a Tisza ségünk, hogy térdig gázolhatunk a
ban egyszerre három díszpolgári szabadság érdekében szállnak sík szabadsághősi mivoltának.
sárban.
így van ez jól, igy van ez rend
oklevelet szállítottak az ő meg ra a szabadosság ellen. Az em
jén. Ahol annyi az erkö'csi sár és
bízható cégei és udvari szállítói : bernek nevetni kellene, ha ez a
piszok, mint Ujhely városában, ott
a főispánok. Három főispán ösz- dolog nem volna olyan végtelenül
a stilszerüség kedvéért az utcáknak
szeszedte a m aga embereit, jól szomorú.
is sárosaknak és piszkosoknak kell
lenniük. Ila sárfészek, hadd legyen
ellátta,
bevaggonirozta
őket,
Ha már Tisza István szembe
és
a
kassai
mandátum.
sárfészek úgy az erkölcsi piszok,
aztán küldöttség gyanánt feltá állítja egymással a szabadság és
a fizikai sár tekintetében.
lalta Tiszának.
A kassai főispán már április miutMi
a szabadosság fogalmát, hát te
pedig éljünk tovább derűs
Hogy ezúttal kik és honnan gyük csak meg a distinkciót e 18—20-ára hívja össze a tisztújító nyugalomban itt, a boldogok szige
liferálták az újabb díszpolgári két fogalom között.
rendkívüli közgyűlést, amely egy tén, édes nerabánoraságban, naiv
okleveleket, az igazán mellékes.
Mit is jelent tulajdonképen a hangúlag Blauár Béla dr. orss. kép megelégedéssel. Mert Írva vagyon,
A szállítmány úgyis csak: >minta „szabadosság ?“ A szabadosság viselőt fogja polgármesterré megvá hogy : boldogok a lelki szegények. .
*
érték nélkül..
nem egyéb, mint a szabadsággal lasztani s azután állani fog a haro
I_Ja már úgyis a piszokról van
Sokkal érdekesebb, hogy mit való visszaélés. A szabadságjogok a kassai mandátumért.
szó,
szóljunk hát még
A küzdelem nem lesz hosszú, egyszer a Kazinczyutcai szemét
válaszolt Tisza a három küldött nak mértéken túl való, immorális
mert Beöthy Pál elnök a múltkori dombról.
ségnek.
gyakorlása.
Megírtuk már, hogy a város kö
Tisza István gróf ama beszé
H át akkor van-e a szabados ülésben kapott fölhatalmazásához
débe*, mellyel a díszpolgári ok ságnak magasabb foka, mint ami képest még a szünet alatt kiírja a zepén, a főutcán, világ csudájára
szeméttelepet létesített a
leveleket megköszönte, sok szép kor valaki nem csak a szabad kassai választást — valószínűleg rö valóságos
város. Falra hányt borró ugyan er
frázist m ondott a bizalomról, a sággal, hanem a kezébe letett vid két heti határidőre.
ről írni, de kötelességszerüleg meg
A munkapárt még nem rég ab próbáljuk raégegyszer felhívni a ha
munkáról és konstatálta, hogy a hatalommal él vissza i A zsarnok
siker Isten kezében van, holott ság voltaképpen a legnagyobb fo Lau a hiú reményben ringatta magát, tóság figyelmét arra, hogy ha már
hogy az ellenzék nem fog pártkér- úgy sem vigyáz a köztisztaságra,
ő tudja legjobban, hogy a siker kú szabadosság.
legalább maga ne csináljon hatósági
a parlamenti őrség kezében van.
Azt, amit Tisza és gárdája dést csinálni a választásból, araikor szemétdombot a város főutcájából.
H angoztatta Tisza, hogy az müvei, joggal lehetne szabados ők államtitkár jelöltről gondoskodtak Az a szemét elférne a többi mellett
ő küzdelme a szabadságért folyik ságnak nevezni, ha nem volna Kassa politikai képviseletére. Az el — a városházán.
több annál. De ez már több mint lenzék azonban éppen nem hajlandó
a szabadosság ellen.
C ok furcsasága van Ujhely vá
Ez hát a szabadság. Fegyve szabadosság. A Tisza szabados honorálni ezt a naiv óhajtást s a
sárosának, de a sok furcsaság
res kordon az alkotmányosság sága már hatalmi őrjöngés, zsar Tisza kormány aktív tagjával szem
között
is a legfurcsább talán a tűz
bebörtönzésére, bilincs a sajtóra, noki vágy a rombolásra. Es ő ben fokozott küzdelemre készül,
A jelek szeriut Vargha Gyula oltó-torony villámhárítója. Még pe
tömlöcz az igazság hirdetőinek, beszél az ellenzék „szabadossá
dig azért furcsa, ratrt — uinosen.
államtitkárnak a függetlenségi Búza
mig szabadosság, m eggondolat gáról."
A tűzoltó torony a város legma
Való igaz, hogy a szaba Iság- Barna lesz az ellenjeiöitje. Az el gasabb részén épült, s a torony te
lanság és könnyelműség minden
vérrel szerzett jogok és alkotmá ért folyik most már a küzdelem. lenzék a legközelebbi napokban dönt teje pláne a város legmagasab pont
ja. Ez igen halye3, sőt természetes,
De épen fordítva, mint ahogy a jelölésről és küldöttségiieg fogja mert a tüzo'tótorouyból be kell látni
nyos intézmények védelmezése.
A Tisza kijelentéseiből igazán Tisza leltünteti. Az ellenzék küzd fölajánlani Búza Barnának a jelölt az egész várost.
csodálatos dolgot tudtunk meg. a szabadságért, a muakapárt sza séget.
De ha már a városnak volt
pénze tüzoltótorony építésére ak
Azt, hogy M agyarországon tulaj badossága és a Tisza zsarnok
kor
igazán csodálatos, hogy vil
donképpen most a szabadságharc sága ellen.
lámhárítóra már nem tellett. Hiszen
Majd elválik, hogy melyik fél
küszöbén állunk. A szabadság vé
mindenki tudja, hogy a villám épen
delmezője : Tisza I tván, ellen lesz a győztes. Tiszáék már is
a legmagasabb pontokat keresi.
sége pedig, aki ellen neki a sza készülnek a választási küzdelemre.
Lehet, hogy valami magasabb
Séta Ujhelyben.
bölcseség diktálta a város vezetősé
badságot meg kell védelmeznie : Tisza szétküldözgeti embereit a
Szedik a kövezeti vámot, elve* gének, hogy a tornyot nem látták
vidék számos fontos vidékére, hogy
az ellenzék.
^ szik a keserves garasainkat, el villámhárítóval, de mi, — őszin
Az mondja Tisza István, hogy agitáljanak a munkapárt érdeké de hogy a kövezetre valami tén szólva, — egy kissé érthetetlen
»a magyar nemzet szabad alkot ben, vegyenek részt a megyei és gondot is fordítanának, arról szó nek és komikusnak találjuk.
*
mányos intézményeinek birtoká városi ügyekben, igyekezzenek be sincsen. Ellenkezőleg. Sárosabb,
T^üzoltótornyot villámhárító nélbán van,. Az igazi veszély nálunk folyást szerezni és hirdessék a piszkosabb, rondább ez a város az
utolsó
falunál.
Híresek
vagyuuk
er
kül utóvógre máshol is le
— mondja tovább — most kö muakapárti politika dicsőségét. ről hetedhét vármegye ben. Nem
vetkezik : a z a veszély, hogy lesz Ennek tudható be, hogy most itt, akadhat a kezünkbe környékbeli új het látni taláu. De azt már igazán
sehol a kerek földön, a világ egyet
e a nemzetben elég erő m egmen majd ott bukkan fel a vidéken ság, amelybeu ue találnánk valami len egy városában sem láthatjuk,
teni a szabadságot azoktól, akik egy-egy központi korifeus és irá kellemes bókot az újhelyi közron- hogy a villanyos vezetékek és a te
daságra. Hogy az idegen a vasúti lefondrótok közös oszlopokon volná
a szabadságot folyton veszélyez nyítja a munkapárti akciókat.
be se jöhet a városba a nak elhelyezve, mint Ujhelyben.
De a korifeusok a munka, állomásról
tetik, vagyis az ellenzéktől.
vendégmarasztó sár miatt, hogy aki
Mondjuk, hogy ön, tisztelt ol
T ehát mi veszélyeztetjük a pártra nézve rossz hírekkel tér ide akar jönni, az előbb végrendele
vasó, nyugodtan távbeszélget vala
vissza
a vidékről. Azt tet csinál arra az esetre, ha netalán kivel, miközben véletlenül leszakad
szabadságot, mi akik az alkot nek
m ányért küzdünk a zsarnokság mondják, hogy a kormány a leg bele találna fulladni a piszokba, — egy villanyos drót és érintkezésbe

Búza Barna

F eljegyzések .

F e s tik , olajfesték, lack, fémtisztitó, k ik itő , szappan, terpetin, kátránypapír és kefeáru, valam int
gazdaságok hasonló szükségletei legolcsóbban

ifi. Klein Jakab

festék és kefeáru kereskedé
sében (Wekerle-tér) szerez
hetők be. . ,
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Most egy szegény 5 gyermekes
Hiszen lehetne, nagyon is lehetne
ezt a várost helyesen fejleszteni, hegyőr lett áldozata egy rablási al
csak megvolna hozzá a kellő érzék kalmat kereső és talán a nyomor
és jóakarat. De a mi tevékenységünk által hajtott, de minden esetre elve
Ilyen kellemes dolgoknak vau klikk-kérdések szövögetésében, ok
kitéve az ember Sátoraljaújhely vá talan bizalomuyilvánitásokban, ki temült embernek. Hiszen oly könycsinyes „spórolásban" és rövidlátó uyü lehetett ezt a magános, eraberosában.
strucc-politikában merül ki.
berektől távoleső kalyibában lakó
•
Bizony, bizouy, nagy volt itt a hegyőrt álmában meglepni. Es ezek
i emlékezik még a Grünbaum- marhafelhajtás . . .
a kedvező körülmények vitték rá
féle padokra? Azaz, hogy
valósziuüleg a rablót, hogy egy ilyen
nem is annyira a padokra, mert
azok nem voltak és nem is lesznek,
szegóny embert támadjon meg, aki
úgy látszik, soha, — hanem arra a
nél igazán nem remélhetett 'valami
pompás ajánlatra, amelyet a város
nagy zsákmányt.
nak tett Grünbaum Simon valami
*
kor róges-régen és amelyről azóta
Kedden reggel 8 és 9 óra kö
a város is, meg Grünbaum Simon is
megfeledkezett.
zött jutott a rendőrség tudomására,
Még Grünbaum Simon előtt
Ma jelent meg az uj sajtótör hogy a ceprei körzetben levő (a Ma
ajánlotta a városnak egy pesti cég,
hogy az utcákon és tereken padokat vény végrehajtásáról szóló minisz gas hegynek, a g. kath templom
fölötti része) hegyőr vérbefagyva,
fog felállítani, amelyeken a járókelő,
korzózó közönség megpihenhet és terelnöki rendelet, mely szerint holtan fekszik, gályákból és sárból
amelyek egyúttal reklámcélokra szol az uj törvény f. hó 1 2 -én, va készített kunyhójában,
gálnának.
sárnap, lép életbe.
j |
Schraidt Lajos rendőrkapitány
Ez mindenesetre igen életrevaló
Hogy a rendelet mily reak Prisch rendőrfelügyelővel és dr, Stern
gondolat a közönség szempontjából
is, meg a város szempontjából is, ciós és kormány eddigi .m u n k ád  városi orvossá! rögtön a helyszínre
mert a reklámpadok felállításával
a város tetemes jövedelemre tenne hoz mennyire illő szellemű, arra sietett, ahol a meggyilkolt Kovács
szert.
nézve álljon itt az »Az Ú jság, János hegyőrt nyughelyén fekve
A pesti cég ajánlatát azonban című lap kritikája, mely lapra találták. Mint Stern dr. megállapí
nem fogadták el, mivelhogy Grün
totta, a szerencsétlen ember fejét
baum Simon kijelentette, hogy ő az igazán nem lehet ráfogni, hogy négy rendkívül éles baltától eredő
egész dolgot a városra nézve sokkal ellenzéki pártpolitikai szempontok
nagy baltával mórt és külön-külöu
előnyösebben hajlandó megcsinálni,
is halálos csapás érte. Az első csa
Azóta osak várjuk, várjuk, egyre vezérlik.
pás valószínűleg a fejbubjáu érte és
várjuk a Grünbaura-féle padokat és
A sajtétörvény végrehajtási
most ismételten bátorkodunk kérdést
úgy ez, mint a két halántékon levők
utasítása
is
kikerült
már
a
mi
intézni Grünbaum úrhoz: mi lesz
is egész az agyállományig hatolt.
nisztériumból, s ezzel lezárhat
már azokkal a várva várt padokkal ?
A negyedik csapás a jobb állkapcsát
Azokat is elvitte talán a tavalyi
juk az utolsó illúzió aktáját is.
nagy árvíz?
Valamiképpen úgy gondoltuk| zúzta szét.
*
Minden jel arra mutat, hogy Ko
hogy a mit a törvény alapján
Czókely Elek anno dacumal,
ostobán, vagy gonoszul lehet vács hegyőr rablógyilkosság áldoza
^ még első polgármestersége
kihasználni a sajtó ellen, azt ta, mivel minden értéktárgyát el
idején erélyesen kardoskodott amel
az utasítás majd okosan és li vitte a gyilkos,
lett, hogy a toronyórának nemcsak
A rendőrség a csendőrséggol
berálisan fogja értelmezni. Szó
pontosan kell járnia, de éjjel ki is
legyen világítva.
sincs róla. Az utasítás olyan, karöltve a legszélesebb mederben
— Mégis csak abszurdum. —
mint a törvény, s a törvény indította meg a nyomozást és a kü
mondotta Székely Elek, — hogyha
olyan,hogy nemcsak meghajolni vetkező körözvényt boosátotta k i:
éjjel tudni akarom az időt, kényte
kell előtte, hanem védekezni is
len vagyok valamelyik korcsmába
Kovács János bodrogkisfaludi
ellene. Azért sebaj, megleszünk származású, 51 éves róni. kath. valbemenni és ott megkérdezni, hogy
hány az óra.
valahogy. S ezentúl majd lesz lasu, nős, 5 gyermek atyja, sátoral
. . . . Azóta nagyot fordult a
egy faktor, mely állandóan e jaújhelyi hegyközségi hegyőr ma
világ. Azóta Székely Eleket e'csaptörvény ellen fog agitálni : a reggel ceprei őrzésbeli kunyhójában
ták a polgármesteri székből, majd
törvény végrehajtása.
„rehabilitálták", — végül pedig me
meggyilkolva találtatott. A halá t a
gint visszaültették a polgármester
fejére okozott éles fejszéből eredő,
ségbe.
a koponya üregbe hatoló erős vágás
A toronyóra ellenben most sincs
okozta.
éjszakánként kivilágítva, sőt nap
pal se mutatja az időt.
A nyomozás eddigi adatai sze
De Székely Elek most nem tö
rint rablógyi'kosság esető forog fenn,
rődik a toronyórával. Nem bánja,
mert a hegyőr o hó 3 au kapta meg
ha nem is jár. ügy látszik, a he
lyettesített polgármester ur azóta
40 korona havi fizetését, egy régi
szert tett valahonnan egy zsebórára
ér egy uj 20 koronásban ebből egy
és most már nem kénytelen éjsza
fillér sem talá tatott, hiányzik ezen
kánkat a korcsmába menni, ha
Még nem is olyan régen adtunk kívül csaknem teljesen uj, magyartudni akarja, hány az óra.
hirt rablógyilkosságról és most saj
szárú hátul varrott csizmája, egy
De mit osináljunk mi, óra nél
nos ismét hasonló esetet kell re
küli szegóny emberek?
fedelű nikkel órája és ugyanolyan
gisztrálnunk.
lánca és kétcsövű 16 os lankaszter
A
rossz
gazdasági
viszonyok
is
egnapelőtt nagy vásár volt
fegyvere.
nálunk. Olyan nagy, milyen éreztetik hatásukat abbaö, hogy egyre
Kérem a lehető széleskörű nyo
re nem is emlékszünk. Különösen az másra törnek az emberek felebará
mozás foganatosítását, a tettes és
állatf áthajtás
volt
impozánsan taik élete és vagyona ellen.
nagymérvű.
A megelőző 5 évben összesen hiányzó tárgyak kézrekeritése iránt.
Hát még mi lett volna akkor
Satoraljanjhely 1914. ápr. 7.
ha a bodrogközi vasút Ujhelyt is nem követtek el annyi lopást, rab
Rendőrkapitány.
érintené és a zemplénkarádi tör lást és gyilkosságot az emberek,
vényhatósági közút is ide vezetne? mint ebben az óvbon.
kerül a telefonvezetékkel. Erre egy
kia osattAnáa következik és Öo, tisz
telt olvasó, távbeszélgetés közben
ezer lóerővel repül a másvilágra.

K

A sajtótörvény
végrehajtása.

Meggyilkolták
és kirabolták

a ceprei hegyőrt.
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H Í R E K .
— Az egyházmegyéből. A raegyóspüspük a nagy hétre és a hús
véti ünnepekre Zabavszky Rezsőt
Agáréra küldte ki; Bárdos Antal
tarcali káplánt ideiglenesen Mádra
helyezte. Hankó Gyula raádi p'ébános betegségének helyreállítása cél
jából Abbáziába utazott.
IS

— Megfellebezték az újhelyi ref.
papválasztást. Enyedy Andornak sá

toraljaújhelyi ref. pappá való meg
választatását Székely Elek h. pol
gármester és 9 társa, akik mind pol
gáremberek, a törvényes időn belül
megfellebbezték az egyházkerület
hez. A fellebbezés érthetőleg nagy
elkeseredést szült a sok tagból álló
Enyedy-pártban, de ezen kiviil is
számosán vannak, akik az egyház
község nyugalmának és békéjének
veszélyeztetését látják ebben.
— Hegyközségi közgyűlés. A sá
toraljaújhelyi egységes hegyközség
tagjait április hó 14-ón délután 4
órára a vármegyeháza nagytermében
megtartandó évi rendes közgyűlésre
meghívja a hegyközségi,elnök. Tárgysorozat; 1. Elnök évi jeeotése. 2 Az
1913 évi zárszámadás jóváhagyása.
3. Az 1914 évi költségvetés megál
lapítása. Választmányi tag választás
Szára vizsgáló-bizottság választás.
— Joggyakornokok és ügyvédje
löltek továbbképző tanfolyama. Az
egységes ügyvédi és bírói vizsgáról
szóló törvény alapján az ügyvédi és
bírói pályéra készülő bírósági jog
gyakornokok, jegyzők és ügyvédje
löltek továbbképzését cílzójogi elő
adások és viták a sátoraljaújhelyi
kir, törvényszék területén is hátenkint megtartatnak. Hétfőn f. hó 6-án
volt az ilynemű negyedik előadás a
törvényszéki polgári tárgyaló terem
ben. Ez alkalommal dr.,H as Bertalan
ügyvéd vezetésével a főleg perrerd
tartásra vonatkozó jogesstek körül
nivós vita fejlődött ki a jelen volt
ügyvédek és jelöltek közt. A legkö
zelebbi tanfolyami előadás — mely
jognszközonsóg részére nyilvános —
f. hó 18 án d. u. 5 órakor fog meg
tartatni, minthogy a következő szom
baton, április 1 1 -ike lévén, előadás
nem lesz.
— Állami borpince megnyitása. A

sátoraljaújhelyi áilarai borpiuce ün
nepélyes megnyitása f. hó 19 ón
történik meg. Értesülésünk szerint
a megnyitáson jelen lesz báró GhilIányi fö!dmivelésügyi miniszter és
báró Kazy József államtitkár, több
országgyűlési képviselő kíséretében.
— Bankett az uj postafőnök tisz
teletére. F, hó 4 én este kedves ün

neplésében részesült az újhelyi uj
postafőnök, Gerő Alfréd. Hivatalba
lépése alkalmából bankettet rendezá
tek a tiszteletére a vasúti vendéglő
éttermében, amelyen mintegy szá
zán vettek részt. A hivatal nevében
Ladomérszky Karoly postafőtiszt üd
vözölte az uj posta főnököt, a pos
taigazgatóság nevében pedig dr. Ba
logíi István titkár mondott üdvözlő
beszédet. — Gortvai Aladár szeren
csi főszolgabíró a szerencsiek ne
vében köszöntötte Gerő Alfréd, aki
ezelőtt tudvalevőleg Szerencsen volt
postafőnök. Gerő Alfréd meleg sza
vakban köszöute meg az üdvözléseseket, majd Reichraann Ignác emel-
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kedett szólásra és Madarassy An
dórra, a távozó postafőtiszlre ürítette
poharát. Madarassy búcsúzó szavai
után még Dr. Goldberger Ignác,
Martinovits Szilárd mondtak emalkedett hangú pohárköszöntőket, va
csora után pedig a jelenvoltak egy
kis rögtönözött táncmulatságot ren
deztek, amely a legjobb hangulatban
a késő éjjeli órákig tartott. Külön
elismerés illeti Kovács vasúti ven
déglőst a valóban kitűnő ételekért.
— Bajnoki mérkőzés. Vasárnap
tartotta a Sac. a tavaszi szezon első
bajnoki mérkőzését a Kassai Tested
zők Köre football csapatával Kassán.
A mérkőzés sersa unalmas kapkodó
játék után a Sac. 11. félidőben lőtt
goaljával dőlt el. Eredmény 1 ; 0 a
Sac. javára.
— A Vasutas Sport Egylet ba
rátságos raárkőzést rendezett a mis
kolci Borsodi A. C-bal, melytől az
újhelyiek kerültök ki győztesen 7 : 1
arányban. A vasutasok most kitűnő
formában vannak, amit azonbau 5
idegen — uagyobb részt pesti játé
kos beállításának köszönhetnek.

Szerda, április 8.

lámlást és mennydörgéseket. Ez év egykoronáshoz, a rubel pedig az
nem volt idő arra,
ben ez volt az első zivatar várme ötkorouáshoz. Aki aztán ilyeuekül fog'alkozzanak,
hogy intrikus lépéseikkel, mások
gyénkben.
elfogadja, vészit vele, mert ezek életére és kenyerére törjenek.
— A sárospataki jogászifjuság csak váltópénzek s nem valódi ér
Most, hogy úgy látssik as álmozgalma. A Sárospataki Főiskolai tékét képviselnek, mint az arany. A Lravasuti bűncselekmény keid el
Jogászegylet oütörtökön N-igy László szerb dinár otthon, mint váltópénz oszlani, a fejük füló tornyosult sötét
elnöklétével gyűlést tartott, amelyen kilencven fillér értékét képvisel, az fellegek is oszladatóban] vannak,
a kassui jogászifjuság átiratával kap orosz rubel bárom koronát, vagy nem hagynak bókét másoknak, és
csolatban ifjú Ricz Lajos joghallgató valamivel többet, árfolyam szerint nem tudják elszenvedni ast, hogy
indítványára kimondotta, hogy mély Be az kényszerárfolyara, amely csak más is éljen Sátoraljaújhelyben, ab
felháborodásának és megbotránkozá említett pénzek hazájában küte'ozők ban a tudatban vannak, hogy csak az
sának ad kifejezést azon a durva a közönségre, nálunk azonban sok ő famíliájuknak szabad szövetke
kegyeletsórtóseu, amelyet Szekfü kal kevesebbet érnek. Jó lesz tehát zeti pónztárságot elfogadni, és csak
Gyula könyvében elkövetett. Kiraon az osüstpénzekre ügyelni annak, aki ő nekik szabad megélni, más tisz
dotta, a gyűlés, hogy a kassai jo nem akarja btcsapatni magát.
tességes embernek, ehhez jogosult
gászifjuság által április 28-án rende
— Sok lesz a cserebogár az idén. sága nincs.
zendő demonstrációs Rákóczi em'ók A csen bogár szaporodás komoly ve
Nekem néhány száz korona tar
napon küldöttei utján résztvesz és szedetnie a gazdáknak ós országos tozásom volt, és mikor vagyonilag
koszorút helyez a nagy fejedelem akció folyik a gonosz „szárnyasok" mint egy 8—10 évvel ezelőtt zilált
sírjára.
irtására. A cserebogarak három éven helyzetbe kerültem, ellenem vég
— Az árvizes Bodrogköz vesze kint szoktak nagy tömegekben je rehajtásokat kértek : Azóta termé
delme. Sehol talán az országban lentkezni ós valószínű, hogy most szetesen kitartó szorgalommal, foly
nincs oly szomorú következménye a van a kritikus idő, amikor tisztele tonos munkával napról-napra apasz
tottam tartozásomat, úgy, hogy ma
múlt évi gyászos emlékű esős idő tüket teszik a mi vidékünkön.
járásnak, mint a minden oldalról
— A glóriás Rákócl. Lampérlh már pár száz korona adósságom je
körülvett Bodrogközön. A Latorca, a Géza Rákóczi-verseit csinoi kötetbe lentkezik, amelyet szép csendesen
Bodrog és Tisza mentén belül eső gyűjtötte össze az „Elet" irodalmi visszafizettem volna, ha ismételten
községek között is kisebb-nagyobb vállalat, A kötetet u küllő a magyar nem esem áldozatul ennek a família
tavak áztatják e vidéket. A tavalyi ifjúság szivébe ajáulja. A szavalásra intrikáinak.
— Szőlészeti és borászati szak óriási mennyiségben lehullott víztö kiválóan alkalmas versekben a nem
Annak idején ez a bünaselekosztály gyűlése. A Zeraplénruegyei meggel átitatott földeken apadha- zet érzéseiben raegdic-őüit fejedelem ménnyel gyanúsított família nem
gazdasági egyesület szőlészeti és bo tatlannak látszó tócsák keletkeztek, elevenedik inog. Larapórth magyar vette tudomásul létezésemet. Most
rászati szakosztálya április havi ülé melyek az elmúlt hetekben megis- szivéből fakadó művészies versek azonban mindent elkövet arra, hogy
sét ápr. 17-én dóle őtt 9 órakor tartja mót'ődő folytonos esőzés következ minden sora eleven tiltakozás a kenyeremet elveszítsem. Leveleket
meg. A szakosztály gyűlésének leg tében szélesebb térre terjedtek és Rákóczi emléke ellen elkövetett ke- irkáinak hitelezőimnek, hagy ront
fontosabb tárgya az orosz borvám igy hóuapok kérdésévé vált a bi gyelotlonsóggel szemben. A kötél sanak nekem ós hogy tegyenek
ügyében a kormányhoz felterjeszten zonytalan apadás. A Tice-ér közel címlapját Rákóczi művészies képe tönkre, sőt mi több faunálló tarto
zásomat színlelt jóakarattól körítve
dő felirat lesz. A tárgy fontosságára ségével megá'dutt Pálföld, Szeutraá- disziti. Ára 80 fillér,
magukra kívánják álruháztatni az
való tekitettel a szakosztály elnök ria, Rád, Szinyér, Zétóny, Boly és
—
Hová
lesznek
a
barnák
?
Ed
sége felkéri a szőlőbirtokosokat, Szo'nocska községek szántóföldjei dig nem igen kérdezték az emberek, összog kifizetése ellenében, csak azért
hogy az ülésen minél számosabban jórészt víz alatt poshadnak, házaik inkább azt, hogy hol vannak a sző nogy elessem az esetleges részlet
megjelenni szíveskedjenek.
falai omladoznak. A Tisza mentén : kék ? Tudniillik a dohányos emberek fizetési kedvezménytől, és a végre
— Az Ungvárhoz vezető utak. Az Nagvtárkány, Czigand és a körülök kérdezősködtek igy a világos dohány hajtásoktól zaklatva vonják majd
Ungvár nevezetű pince területhez fekvő tanyák hasonlóan viztenger után. Törték magukat, veszekedtek, meg tőlem azt a bizalmi állást,
vezető utak elkészítése tárgyában ben tarkáinak. Őrös, Nagykövesd, tülekedtek, harcoltak érte. A barna amelynek folytán én ma existenciáma az érdekeltség részvételével a Pácin és Karosa határait a karcsa-ér szivarok pedig — a trafikos kisasz- mat biztosítom.
A hitelezők egy része átlátva
városházán gyűlés tartatott. Ezen a kiömlése teszi sok helyen raunkál- szony bosszuiágára — mindig a skagonosz célzatot és intrikus fellé
gyűlésen meg lett állapítva, hogy hatatlauná. A Bodrog folyása melleti tu ya aljáu maradtak. Neru is igen apését
ezen família tagjának, nem
három ut rendezésének költségére fekvő Szornolor, Bodrogszerdahely, ériettük, miért hoztak forgalomba
vö t hajlandó engem eszközül ki
előreláthatólag hatezer korona fog Szolőske, Borsi, Szög, Alsó- és Fel- barna dohányt. Alig-alig akadt em szolgáltatni,
és miutáu ezen família
felmerülni. Ezen utakhoz a szüksé sőberecki, Vajdácska közelében és ber, akinek legalább .közönyös lett minden kísérlete
meddő maradt,
ges követ és ta pfákaj a város adja. onnan le, egészen Tokaji/, a par volna, világos dohányt szív e, vagy Schőnfeld urnák egy rokona, aki
A hozzájárulási ku'cs a következő: toktól ruesszirenyuló területeken mos barnát. Most a dohányjövedóki igaz Alexander L'pót név alatt szerepelt
a borkereskedők hatvan százalék ; sa, iszaposa a réteket, legelőket is gatóság megértette a dohányzók ki- bevándorlás folytán itt Ujhelyben
a termelők illetve pincetu'ajdonosok a tavaszi munkára váró földeket a yáuságát ós yégre-valahára olyan megbízóim előtt azzal rágalmaz, hogy
harminc százalék ; a szőlő tu'ajdo szennyes ár.
határozatot hozott, hogy a jövőben én fizetésképtelenné váltam, és meg
nosok a terület arányában tiz szá
— A Takta medertisztítása. Fü- csakis világos dohányt bocsát a köz mai napig sem vagyok rendezve.
zalék.
zesséry Ödön tokaji járási főszolga - forgalomba. Erről a határozatról érTermészetes, hogy ezen levele
—■Forgalom megnyitás. A bod bíró az alispán és a folyammérnöki tesittelték az állam valamennyi do ket beküldottók hoszára, amelyben
rogközi vasútnak úgy a Kenézlői hivatal előterjesztése alapján rende háuygyárát. Ezután nem lesz harc az is foglaltatik, hogy azért, mert
mint a Karádi vonalát újból átadták letben arra kötelezte a régi Takta a trafikokban. Mindenki megkapja é i állítólag, illetve ennek a híres
a forgalomnak s igy a vonatok L- meder-part, tulajdonosait, hogy a viz a maga „szép, világos, szőke szivar famíliának az állítása szerint fizetésmét menetrend szerűen közlekedne!. lefolyását gátló nádas, iszap és egyéb ját. . .“ Most már csak az a kérdés, képtelen vagyok, adják neki*a meg
bízást, és ő az óvadékot minden
— tiyflmölcsószeti tanfolyam. A akadályokat 60 Dap alatt tisztítsak el. mi lesz a barna szivarokká' ?
formában hajlandó letóteraényezni.
földmivelésügi miniszter a gyümölcs £j — Kedvezményes vasúti jegyek
Ez az Alexander Lipót, aki
fák okszerű kezelése céljából Sá a tavaszi vásárra. A kassai keresnetoraljaújhelyben gyümö'cskerlésztli delmi és iparkamara az érdekeltség Menyasszonyi kelengye ilyenekre képes, annak az A1 xander VTmosnak a rokona, aki a szö
tanfolyam tartását engedélyezte, tudomására hozza, hogy a kereske
bevásárlásnál ajánljuk
vetkezetben pénztáros és képviselő
mely tanfolyamon a gyümölcsfák delmi miniszter a folyó évi május
testületben állandó szónok, továbbá
kiültetóse, nyesése és gondozása lesz hó 5 —11. között tartaodó Ta\a-zi
Szegő Sándor
annak a Schőnfeld Herraannak a
az érdeklődő gyümölcstermő ő kö vásár alkalmával rendezendő kon
zönségnek bemutatva. A tanfolyam gresszusra a Máv. kezelésében álló áruházának nagy fehérnemű osztá rokona, aki Budapesten vizsgálati
lyát.
Elsőrangú
áruk,
olcső
árak
fogságban vo’t.
,
tartásával a fö.dmivelósügyi minisz Összes vonalakra kedvezményezeti
Es ez a família Sátoraljaújhely*
ter Zoltán Ákos állami főkertószt jogyeket bocsátott ki, amelyek a l p 
ben vezető szerepet játszik ez a
bízta meg. A tanfolyam április 8 -án ján a III-ik o, jeggyel 11-ik o. lehel
família meg van tűrve itt Sátoral
szerdán és 9 én csütörtökön d. e. utazni. E jegyutalványokat a TaFelelős-szerkesztő :
jaújhelyben,
és még mindig nem
9-től 11-ig és d. u. 2-től 4 ig fog a vaszi vásár rendezősége bocsájtja
vármegyeház nagytermében kezdő- rendelkezésre azou kereskedők ré Dr. K Á R P Á T H Y L Á S Z L Ó hoztak törvényt arra, hogy az ilyen
embereket mi módon lehessen ártal
dőleg és a kertekben folytatólag szére, kik a Tavaszi vásárra s ezzel
matlanná tenni.
megtartatni.
Kiadótulajdonos:
kapcsolatban a kongresszusra fel
— Baleset. Resko János csizma menni szándékoznak. A jég) utal
Es mindenesetre ez ellen ai
LANDESMANN MIKSA
dia segéd ki Szala István mesternél ványok azonbau a visszautazásra
egyén ellen jó hírnevet, illetve en
dolgozik, leesett a kis kerek székről csak akkor órvéuyesok, ha azok a
nek megrontását célzó leveleiért a
és a lábát bokában eltörte.
tavaszi vásárt rendező budapesti
büntető feljelentést ügyvédem által
beadom, és a nagyközönség ítéle
— A vármegye nyomorékjai. A kereskedelmi és iparkamara által a
tére bízom azt, hogy mit érdemel
vármegye törvényhatóságát a kul visszautazás e.őtt a Város'igeti ipar
Nyilatkozat.
olyan ember, aki másnak a kenye
tuszminiszter a napokban érkezett csarnokban a Tavaszi vásár tatt&ma
alatt
lebélyegeztetnek.
A
jegyutal
rére
tör, rágalmaz, árulkodik?
leiratában arra hívja föl, hogy a
Mély tisztelettel hozom a nagyvármegye területén óiő azokat a vány fejében 55 fillér kiállítási ille közöuség tudomására, hogy létezik
Tisztelettel
szerencsétleneket, akik testi és szel ték és postadij fizetendő. A jegyu- Sátora'jaujhelyben egy Sztropkólemi képességüknél fogva kiképzésre talványok nézvo szóinak. A jegy- ról idevándorolt család, aki még
Bráeh Mór
utalványra
igényt
taitó
kereskedők
alkalmasak írassa össze, hogy azo
csak nemrégiben a nagy nyilvá
kát az állam elhelyezhesse. Az alis jelentkezzenek a kereskedelmi és nosság előtt szerepelt bizonyos bűn
pán a fő-ízolgabirák utján állíttatja iparkamaránál, hová a jelentkezés ügyekkel
kapcsolatban, mégpedig
össze az állami költségen kiképzendő sel egyidejűleg a kiállítási és portó a m. kir. államvasutak kárára elkö
Ingyen mozielőadás
költség
is
beküldendő.
vetett bűncselekmény folytán, an
szerencsétlenek névsorát.
— Vigyázzunk az ezüstpénzre. nak egy tagja, Schőnfeld Hermán
— Az első mennydörgés. Hogy
a Pannónia kávéházban minden
a tavasz már komolyan is beköszön Ezüst váltópénzünk, a koronás meg letartóztatásba is volt helyezve.
Ezen idő alatt, mig az ideig';)
tött, annak fényes bizonyítéka a az ötkorouás patkók között mosta
pénteki zivatar, mely vármegyénk nában sűrűn jelentkeznek előkelő nes letartóztatása tartott, csend volt este a közönség szórakoztatására.
fölött az esti órákban átvonult. Vá idegen ; szerbiai dinár ói oro z rubel egész Sátoraljaújhelyben, mert hi
rosunkat csak futólag érintette a A balkáni háborúk idejében kerül szen ez a família el volt foglalva
Hetenként kétszer u) m iso r.
meleg eső, és az esti korzózók csak hettek át hozzák s a délvidéken el szennyesének tisztázásával és nem
távolról hallhatták a hatalmas vil terjedtek, mert a dinár hasonlít az jutott idő arra, hogy ők másokkal

Nyilt-tér.

28. tzám (4)

FELSŐMAGYARORSZÁGI HÍRLAP

Szerda, április 8.

a kikiáltási ár kéthairaadánál ala
csonyabb árért nem adható el.
Arverelni szándékozók kötelesek
bánatpénzül
a kikiáltási ár 10 szá
Királyhelraeczi Gazdasági és
Kereskedelmi Bank végrehajtatnak zalékát készpénzben, vagy az 1881.
Szatmári Menyhért és neje végre LX. t.-o. 42 §-ában meghatározott
hajtást szenvedő ellen indított vég^ árfolyammal számított óvadékkópes
rehajtási ügyében a telekkönyvi értékpapirosban a kiküldöttnél lehatófág a végrehajtási árverést 5000 letenni, hogy a bázatpónznek előle
K. tőkekövetelés és járulékai behaj ges bírói letétbe helyezéséről kiállí
tása végett a királyhelraeczi kir. tott letéti elismervényt a kiküldött
járásbíróság terülevő Zemplénagárd nek átadni és az árverési feltétele
ket aláírni. (1881. LX. t.-c. 147, 150,
községben fekvő, s a
1., zemplénagárdi 517 sz. betét 170. §§. j 1908: XL. t.-c. 21. §.)
Az aki az ingatlanért a kikiál
ben A. I. 1—2 sorsz. 104. 105. h m .
a. foglalt Szatmári Menyhért és tási árnál magasabb ígéretet tett, ha
neje Hurka Honor nevén álló bel többet ígérni senki sem akar, köte
és külingatlanra 938 koronába.
les nyomban a kikiáltási ár százalé
2., A zemplénagárdi 540 sz. be ka szerint megállapított bánatpénzt
tétben A. I. 1 - 3 sor 1950, 1963|1 uz általa Ígért ár ugyannyi száza
és 1951 j2. hrsz. a. foglalt és Szat lékáig kiegészíteni (1908: XLI.
mári Menyhért és neje Hurka Honor 25. §.)
Tóth Lajos, Simon, Menyhért
Királyhelrnecz 1914 évi február
neje Hurka Eszter nevén álló kül- hó 7 napján.
ingatlunokra 763 koronába megálla
pított kikiáltási árban elrendelte.
Okniczky s. k., jegyző.
Az árverést 1914. évi május hó
14 napján d. e. 9 órakor Zemplénagárd községházáná fogják megtar
tatni.
MIELŐTT SZÖLŐVESSZŐT
Az árverés alá kerülő ingatla
nők a kikiáltási ár kétharmadánál
SZŐLŐOLTVANYT,
alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelui szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10
százalékát készpénzben vagy az
1881. LX t. ez 42 § óban meghatá
gyümölcs és díszfát
rozott árfolyammal számított óva
dékképes értókpapirosban a kikül
vásárolna, a saját érdekében kérje
döttnél letenni vagy a bánatpénz
legújabb árjegyzékünket, mely min
nek előleges bírói letétbe helyezé
denkire nézve sok hasznos tudnivalót
séről kiállított letéti elismervényt
tartalmaz.
Pontos czim:
a kiküldöttnek átadni és az árverési
feltételedet aláírni. (1881, LX. t.-cz.
147, 150. 170, §§. 1908. XL. t.-cz.
795|914. tkszára.

Van s«Grenoséra tisz

Árverési hirdetményi kivonat.

| L tetőfedő

teletteljesen tudatni
• nagyérdemű épít
f I képviseletét
kénviaal
egész
tető és építése urak
Felsőmagyarország
kal, valamint u r a -||
részére átvettem.
dalmakkal, hogy a //
A „FERRENIT** asbest-műpala a jelenkor legideálisabb és legjobb
tetőfedő anyaga.
kiváló tisztelettel
Egyben tisztelettel felhívom a m. t. épít
tető urak figyelmét kassai nagy raktá
ramra, ahol minden építkezési anyag leg
fanagykereskedő.
jobb minőségben, szolid árak mellett
kapható ; valamint ácsteleperare
Kassa, Bocskay-körut 13.

&0RACH HERMÁN

LEGBIZTOSABB
a cs. és kir. kiz. szabadalmazott M A L Á R T S IK -fé le

patkány irtó pogácsa
patkányok, egerek, vakondok elpusztítására. Próbadoboz 2 K. Háziálla
toknak nem ártalmas. Kapható gyógyszertárakban és drogériákban.

jVfalártsik (jyörgy Sátoraljaújhely.

B O R T

SALGÓTARJÁN!
Kőszénbánya Részvénytársulat

X

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

0

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és J /
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz
valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-m űtrágya

Káli só

Nincs étvágyam.

Klein József

a fejem fáj, rosszul érzem ma
gam. Ezeu rosszullétnek legin
kább gyomorrontás vagy az
elégtelenül működő emésztő
szervek az okai.
Ezen panaszok fo’y tón hallhatók,
ha nem használja rendszeresen a

szobafestő tapétázó és mázold

Saujhely, Rákóczi-u. 63.
I-ső rendit modern kivitel,
legfinomabb bel- és kül
földi anyagok.

JCaiser-jéle fodormenta

Telephon 22. sz.

H A A S

M-ÜMItlMT
Hosszabb használat esetén ki
tűnő háziszer étvágytalanság,

I M R E

gyomorfájás, fejfájás, gyo m o r
sütés és szájszag eiien.

Hamburg, Lindenstr. 1. a. II.

ajánlja kiváló minőségű teáit, póstán szállítva, bér és vámmentesen
a kővetkező árakban :
Orosz kev. illatos, könnyű tea K. 4-50
Angol kev. zamatos uzsonna K. 5'—
Fivt o’clock az igazi five
o’alock tea
K. 6 60
„Mandarin" különlegesség K. 6*—
Árak fontcnkint.
Képviselők (Vidékre) kerestetnek.

20 és 40 filléres csomagokban
kapható; W idder és Kardos
gyógyszertárában és Hrabéczy
Kálm án drogériájában Sátoralja
ujhely, K ronovits M iksa gyógy
szertárában Nagy uihaly, Fábián
A rn o ld gyógyszertárában Ho
monua és Hazay Géza gyógy
szertárában Tőketerebes.

Egy Schunda-féle

Kiadó lakások.
A Kazlnczy-utca 5. számú házban
az O sztrák-M agyar B ank fiókja által
addig bérelt lakás azonnal kiadd.

jó karban levő

pedálos cimbalom eladó.
Cim a kiadóhivatalban

21 ,

Az aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb Ígéretet tett
ha többet ígérni senki sem akar kö
teles nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megál'apitott bánatpénz
az általa ígért ár ugyannyi százalé
káig kiegészíteni. (1908. XLI. t.-cz,
25 . §.;
iveit Királyhelrnecz. 1914. febr.
hó 18.
Okniczky s. k., bír. jegyző

l

J

1

11

' I

: I

szőlőoltvány telep és bortermelő r. t.
BIHARDIÓSZEG.

ÜZLETI, GAZDASÁGI ÉS

Egy vizsgázott gépész
PÉNZTÁRI KÖNYVEK
állást keres. aCim
kiadóhivatalban
514|914. tk. szára.

JUTÁNYOS ÁRON |

Árverési hirdetményi kivonat.

Világi (remek) Jánosnak Krajnyik Jánosué és tarsai elleni vagyon
közösség megsziintetese iránti ügyé
ben a telekkönyvi hatóság a végre
hajtási árverési hatályú önkéntes
árverést a királyhelra* czi kir. járásbíróság területén levő Lelesz köz
ségben fekvő, leleszi 148. sz. betét
ben V. I. 1—8 sorsz, 185, 186, 187,
188, 190, 191, 122 hrsz. alatt foglalt
és Varga István Gábornó szül. Var
ga Erzsébet Varga Borbála Világi
János (remek) nős Faragó Julianná
val) Krajnyik Jánosué szül, Horvát
Erzsébet és özv. Német Jánosnó
szül. Horváth Rozália nevén álló
belingatlanokra 618 koronában ezen
nel megállapított kikiáltási árban
azzal, hogy az ingatlanok a Hor
váth József javára bekebelezett holtigtartó haszonélvezeti jogra tekin
tet nélkül a tőle mentesen foguak
elárvereztetni.
Az árverést 1914. évi május hó
12 napján d. e. 9 órakor Lelesz köz
sógházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan

SZOLYVAI
H UG YH AJTŐ ÉS HU6YSAVOLD6r.vrir.vm y

rfia

§)

KAPHATÓK

I ta
könyv- és papirkereskedése

9 9 1 B Sátoraljaújhely. | | | |
Telefon 10 szám.

^ az Andrássy-utcza 44.
sz. ház (máv. forgalmi
főnökség) valamint a
vágóhíd és bőrgyár szomszéd
ságában fekvő 12 kát. hold
szántó és ré t.—Felvilágosítás
dr. Füzesséri Zoltán ügyvédi
irodájában kapható.

? ó s.ta n /;« u r B*kai* 0 r Widerhofffer o r« « m ? né oh nyilatkozatai alapján első
lyaa ves»ba3í« k tl ^ U ! csuz’ k « « v é n y , 1*6hnml.^eSebal.okn*11“ “ korbetegség, huayko™ °k' •P®k*. étvágytalanság és gyo 
morbetegség ellen. Kitűnő IzU Üdítő Ital.

Kapható
Siy.niatott Landesmann
iksa ti
TJwnatoüTai.U.W
.,M..n M
Mdua
és 1Társa Uyvnyomaa,aDan Sdto" a jh e ^

m i n d e n II11.

