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Városi közgyűlés.
— Kireperált határozat.

-  feb. 12.
Egyik utóbbi számunkban he 

\esen keltünk ki a/ ellen a t irt
hatatlan állapot ellen. l o-y  álláspontunkon lev 
egyesek, vagy többek érdekében érveinek súlya alatt, 

(oly

gondolkozó elemeinek erős bar ’ hangzott érvek mérlegelése után 
o>t kellett vívni, míg ezt a ha leszűrt tiszta meggyőződésnek 
t.Hozatott, _  hogy meglelek, kell aztán érvényesülni a hatá- 
szov.d éljünk —  kierőszakolják, rozatok meghozatalánál.

Jóvá tették múltkor elkövetett j ;  
hibájukat. Meghajoltak n.i

k hatalmas 
Ez ininden- 

dicseretre méltó, örömet

pedig

a képviselőtestület folyton 
vást halogatja a „Vörös Ókor" 
megfelelő értékesítésének mun
kálatait. Rámutattunk akkor a 
legutóbbi képviselőtestületi ülés 
ez ügyben hozott határozatának 
tarthatatlanságára is és követel
tük a város érdekeire, jö tt. fej- 
iődésére sérelmes határozat mi- I képviselőtestület 
előbb, kioperálását. újra nem all azon a magaslaton

Örömmel értesíthetjük váró melyen a város polgárságának I hanem

esetre 
keltő.

De bármenyire örülünk is an
nak, hogy a képviselőtestületben 
győzött a job b  belátás, egy 
észrevételt még sem hallgat
hattunk el.

Nem hallgathatjuk el, hogy a 
ujabb időbi

iujra nem 
váró melyen

könnyen lehetséges, 
csak egy kis fáradtságot kell 
hozzá venni. z\ legutóbbi gyűlés 
élénk példa erre nézve. Itt is vol
tak ellenkező vélemények, felme
rültek indítványok és az elhang
zott véleményekből és indítvá
nyokból alakult aztán ki az a 
határozat, mely egyedüli helyes 
megoldása a • Vörös Ok >r‘‘ j e 
lenlegi értékesítésének.

Okuljunk a tapasztaltakon és 
az ezentúl hozandó határozatok
nál ne a tulbu/gó vak szenvedély,

sunk polgárságát, hogy múltkori bizalmából r v á ío s ^ o re á H n tX m  ri’ T '  *  l’ig« a.dt:m m e g fo n to lt  
felszólalásunk kellő meghallgat- hivatott testületnek á l m á  kéi! ' “  mem - od<=s é rv é n y e s ü ljö n
tatasra talált, sut már a/, ered- Aggódó szemmel nézzük azokatt 
nK-nye is meg van. A képviselő-1 az elhamarkodott határozatokat, 
testület tegnap tartott rendkívüli melyeket most 
közgyűlésén kireperálta múltkori titánban hoztak 
helytelen határozatát és Né-j leli üléseken

Ha így lesz, akkor haladhatunk 
és \an kilátásunk a város érde
kében kifejtendő hasznos niun-| 
kálkodásra.

KépviseIőtestüléti ülést tartott f. |
lljS11*ly varoá 'kep\’iseIotesti 11 *• t•* Kiss '

éO'ors egymás- 
képviselőtestü-

. .. , . - -- | —......... és a melyeket az-
methy Bertalan képviselőtestületi tán legközelebb reperálni kellett
tag1 ín'Üt-v-irzyK^^L - -.1 \ --— --- . ...w «...
lehetővé tette, hogy a „Vorüs-dás, fejetlenség, következetlenség j (y'uön' h. polgármester .-Iniiklésoalait. 
Okür“ épülete az eszmei pályá-, nevetséges színben tünteti fel a j e|en Vo tak : Kroé Gyula. Blutuen- 
zat után azonnal érjékesithető, képviselőtestületet az orsz ág előtt fe!d Jm ő, Lépv István, Kinc-esv 
meglelelő célra azonnal felhas/.- Lgy, a város sorsát intéző tes- ]Ytt r. Hornyav Béla dr., Halász Jó- 
nálható legyen. tületnek nem szabad megfontolás L 8*ft j„|enek Adára, Iióth Bernath,

Hosszú szenvedelmesmes viták nélkül, elhamarkodva határozni. I Behyna Miklós, Schwarcz Ignacz, 
el azték még ezt a határozatot. Minden egyes dolgot apróra meg B;it»óCzy Kálmán, Lichtenstein Jenő 
A képviselőtestületi t.igok józanul j kell vitatni és a vita során el- dr., U tas Füíöp, Fuchs Jenő, Iloth

•József dr., Székely Albert dr., Ma 
joros Gyula, Alexander Vilmos, 
Reichard Lajos, Urüubauru Simon, 
Némethy Bertalan, Deutsch Simon, 
Hlumenfeld Jenő, Alexander Manó, 
Kroó Gyula, Kádár Gyula, Chudov- 
szky Móricz dr., Markovics Miksa, 
Búza Barna dr., Schwarczbarth Li- 

I pót, Ciáthy Géza, Kovaiiczky Elek 
dr.. Székely Imre, Krausz Lipót,

‘ Bettelheirn Sándor, Legeza Jáuos 
I ár., Szőllősy Arthur, Davidovioa 
, Adolf, Miklósy István. Haas Adolf,
1 Kulics János, Gombos Gáspár dr., 
Nnurnán Jenő, Ligeti Ignácz k é p v i
selőtestületi tagok és az elöljáróság 
tagjai közül: Palaky Miklós, Schraid 
Lajos, Bogyay Béla és K érésay  
Gyula.

Első tárgyként a
Vörös Ökör

épület bérletére vonatkozó bérlet 
eredményéről szóló tanácsi jelentést 
vették tárgyalás alá.

A tanács jelentést terjesztett a 
kepv. testület elé, hogy as egyel 
bérlők csak a régi bérleti feltételek~-0>. -- -O J

c»ak évi 9600 korona bér volna el
érhető. a képviselőtestület a helyi
ségeket ne adja bérbe. Jelenti még 
még, hogy Schwaroz D. Iguácz haj 
iandó az egész épületért évi 11000 
korona bért fizetni. Felolvasták 
ezenkívül a pénzügyi bizottság ja
vaslatát mely az épületnek 12240 
korona bérért való bérbeadását ja
vasolja.

fi magyar viseletről.
Irta: Nemes Mihály- 

Hl
Ma pl. az egész világon a lovas- 

tábornoki ruha a magyar huszárdisz. 
S bármely uralkodója a világnak, 
ha igazán előkelőén akar öltözködni, 
magyar huszárdiszt ölt; vagy, ha 
franciás vagy németes egyenruhája 
van, a két karját a vá! ig érő ma
gyar vitézkötéssel diszitteii ki.

Magyar eredetű még végül a kül 
földön használatos, különösen a po
ros* pick*‘lehaubenek nevez- tt sLak, 
mely a XVII. század magyar hu 
szársisakjából származott.

De un. I látom, hogy a mai kor 
ról beszélek és itt szomorúan k**l 1 
látnom, hogy inig kiilfö d in az , 
egyenruhákat magyaros stílusban 
tartják, addig a mi lionv> tbink* t 
kivetkőzi étik magyar formájukból 
és k*'tsor gombos, plasztronos ne
met Wuffenrockot adnak rá, s hogy 
a tisztelt ujitok a hazafias lelkii> 
méretüket megnyugtassak, elneve
lik — uram bocsáss! — pitykés dol
mánynak. Egy pár magyar még azt 
is mondja, hogy ez igy mar szép és 
ami a fő. modern. No, hát se nem 
szép, se nem modt-rn és csak úgy

ne járjunk vele, mi it őseink Mohács
nál és a mohi pusztán.

A magyar nemzeti viselet célszerű 
volta folytán be tudott illeszkedni 
bármi ven világrendbe. Ázsiából 
őseink kétféle alapstylü ruházatot 
hoztak be; a szűk, testhez álló hadi 
és a bő lenge és hosszú udvari és 
otthoni ruhát. Az előbbit Megőriz
tük a mai diszmagyarban, az utób
bit a bő gat vas népviseletben. Ázsi
ában a bő vizeletet hordtak, mert 
ott az illett bele az általános Ízlésbe, 
különösen a fejedelmi udvart és a 
főbb urakat illetőleg. Európába a 
testhez álló szűkeid) ruhát hordták 
előkelő őseink, mert itt ez illett ab
ban.

Mig az európai n>pek nemzeti vi
seleté kevés kivétellel nem tudott 
a változó >tytusokhoz és divathoz 
alkalmazkodni, addig a magyar ruha 
az ő célszerű elemeivel minden eu
rópai >tylukhoz és divathoz tudott 
'imuiui anélkül, hogy nemzeti jelle 
g« t legkevéshh" is csorbította volna. 
Sót mint már említem, a légin ni -r- 
nebl) európai ruházat is a magyar 
ruha elemeiből alakult ki. Ma már 
nevetség nélkül egy kuiturneiuzet 
sem hordhatja saját nemzeti visele
tét a magyaron kívül.

A magyar viselet a XIII. század

tól a XVlI-ig általános divat volt 
az oroszok, lengyelek, esetiek, türó 
kok, perzsák és tatároknál. Legjob 
bau ragaszkodtak hozzá a lengye
lek s miután Európa őket az ujabö 
korban jobban ismerte, mint minket, 
történtek azután olyan furcsa dol
gok, hogy pl. a 48-as magyar kül
döttségen Parisban azon Csudálkoz- 
tak, hogy minő furc-a az, mikor a 
magyarok lengvel ruhában járnak.

A mi nemzetiségeink is lemásol 
iák a magyar viseletét, persze min- 
deiiik a maga inódj i szerint. Saját
ságos. Azonban, hogy bizonyos szá 
zadoknak magyar viseletét megőriz 
ték n; piáinkig : pl. a tótok. Iiorvatok 
a X II—XIII. század magyar divat
ját. az oláhok m- g régebbit. A szá
szok u XVI—XVII. század erdélyi 
magyar divatját hordják nagyrészt 
ma is. A fővaros környéki svábság 
pedig XVIII. század végéről való 
magyar (I. Fenne kora) divatba 
öltözködik nagy szeretettel. Persze, 
nemzetgyilkos tudósaink ebből is 
azt akarják kisütni, hogy lám, a ma
gyar ruhát és elemeit a nemz tisé- 
gektől is vehettük. Hogy ez az ál
lítás mily őrültség, azt hiszem, nem 
érdemes bizonyítani.

Szóm volna még a fehérnép, — 
igy' nevezték őreink a hölgyeket. —

viseletéről. Mint a nevük is elárulja, 
fehér színű vászon, gyolcs, vagy 
selyemruliában jártak ősanyáink. 
Volt pedig nekik magyar virágok
kal kihimzett szegélyű fehér felső- 
ingük, mit derékbon övvel kötöttek 
össze. Ez alatt pedig bő és bokáig 
érő alsóing szintén fehér színben. 
Lalinkon takaros piros csisina vagy 
cipő. A lányok leginkább hajadon 
fővel jártak, egyetlen fejdiszük a 
gyöngyös párta volt. Hajukat le- 
toutak selyemszaliaggal vagy gyön
gyökkel. Az uszonyok fehér fejkeu- 
dót hordtak. Övükön, mint hasznos 
disz, selyemszailagou vagy arauy- 
láncon lógott a kis ezüst kézi tü
kör és a fésű. Kötény és kézi kendő 
(kezker.ő) egészíti viseletűket. E  vi
selet terjedt el aztán az Árpádok 
alatt a minket környező népek kö
zó. I, de oly altalános hatasa nem 
volt, mint a férfi viseletuek. Sőt ké
sőbb hölgyeink bizony engedtek az 
idegen divatnak. Csak a X V I—XII. 
században kezd a bokor-ugrószokuya, 
a mellény ke és mente küzdeni h e  
egész világon elterjedt spanyol, né
met es francia női divattal.

És büszkén mondhatjuk a XVII. 
századi honleányokról, hogy inkább 
jártak nemzeti rnhábanl miut az ide
genben. A XVUI. század vége felé

„Jüoriu leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
1  K O R O N A

Landeimann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
L a p u n k  4  o l d a l
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E tárgynál hosszú ős szenvedel
me* vita fejlődött ki. Első felszólaló 
K i n c s e s y  Páter volt, aki sémi- 
kép sem hajlandó hozzájárulni a 
pénzügyi bizottság javaslatához.

Indítván) özön.
L i c h t e n s t e i n  Jenő dr., már 

indítványt is tesz, amennyiben kéri, 
hogy a .Vörös Ökör- épületei szó
beli versenytárgyalás utján adas 
sanak bérbe.

11 o r n y a y Béla dr., indítvá
nyozza, hogy bizassék meg a pu> 
garruester az épületnek a lehetőse, 
szerinti legjobb feltételekkel való 
bérbeadásával. — .

B u s a  Barna hosszabb beszédben 
igyekszik kimutatni, hogy mily ka
ros volna a varosra, ha a ürös 
Ökür“ épületét továbbra is kihász 
Hálátlanul hagyják, holott nagy 
szükség van modern szállodára. Pél
dákkal bizonyitja, hogy egy nagy
szabású, modern szálloda meghozza 
a befekteti tőke megfelelő kama
tát. Végül ő is indítványt nyújt be, 
hogy miután megfelelő bérösszeget 
nem lehel kapni, egy évre adjak 
bérbe az épületet.

H a l á s z  József nem hajlandó be
legyezni a szálloda épitéiébe. mert 
a csatornázásra nagyobb kölcsönt 
fog kelleni felvenni és ha építeni 
is akarunk, akkor egy és fél millió 
korona kölcsönt kell felvenni es ezt 
nem bírja ki a város. Indítványozza, 
hogy 3 évre adjak berbe a \ örös 
Ókort « vi 12000 korona bérért.

ü r ü n b au m Simon indítványoz
za, hogy az épületeket Külön-küiön 
Múljak berbe 3 évre.

I s é p y István indítvány ózza, hogy 
ne adjak egyáltalán bérbe az épü
letet és mar május 1 ón kezdjek 
meg az építkezést.

Még Chudovszky szólalt fel s 
azután Néni  e t l i y  terjesztett be 
egy közvetítő indítványt, mely 2 
részből áll. A közvetítő indítvány a 
következő ;

ják 3 évre azzal a kikötéssel, hog\ 
a bérlet minden év februárjában 
3 hónapra felmondható.

2) 11a azonban a pénzügy i bi 
zottság által megállapított hérosz 
szeget fogadják cd a bérlők, ak
kor 3 évre adandó ki az épület 
felmondási jog nélkül.

Felfüggesztve
Néraethynek eiue 7-ik indítványa 

tetőzte be az indítványok sorát. A 
képviselőtestület tagjai mo;t mar 
igazan nem tudták megállapítani, 
hogy melyik a helyesebb indítvány 
és melyiket fogadják el. A zavarral 
egyenletesen emelkedett a lárma is. 
A képviselőtestületi tagok egymást 
tűikiabáivu próbáltak egyik vagy

ismét hajlanak a francia divat felé. 
Nemzeti ünnepek alkalmával azon
ban mindig magyar ruhában jelen, 
nek meg hölgyeink, sőt az udvari 
dámák és főhercegnők is.

A mai korban, mint minden nem
zeti dolognak, úgy a magyar vise
letnek is nagy ellensége a túlhaj
tott, mondhatni örjöngő, mindem ki
forgatni akaró ujiló modernizmus. 
E  fránya világszeliem egy nemiéi
ben sem lesz annyi kár:, u int na 
lünk, mert egy nemzetnél sem akad
nak oly vehemens túlbuzgó aposto
lai, mint nálunk.

Mindazonáltal azt hiszem, hogy a 
világ leg-zebb, legnemesebb, legel a- 
liasabb öltözete, a magyar di.-zrulia, 
ünnepélyes alkalmakra nemcsak a 
hivatalos világban, de a nagy közön
ség körében is elöbb-utóbb el fog 
terjedni és ki fogja szorítani az iga
zán komikus frakkot, mely eheti kü
lönben Euröpaszerte megindították 
a harcot. t..egjegyzem azonban, hogy 
csak nemesen és művésziesen egy 
szerű, szép és a mai korszellembe 
iliő magyar ruhát csináltassunk. Mert 
az is igaz ám, hogy nincs nevetsé 
gezebb álak, mint uz. aki magáhói 
ízléstelen magyar karikatúrát óinál , 
ilyet azután igazán iiiincen haztu'iáa 
érzésünk mellett is tm-gmosoly gunk.

maiik indítvány mellett kapacitálnil 
Az elnöklő h. polgármester tehetet
lenül ült helyén, folytonos csenge
tése és kérő szava nyomtalanul ve
szett cd az óriási zsivajban. \ égre

— mivel nem volt más menekvés 
— a polgármester, felfüggesztette 
5 percre az ülést. Hadd tisztázódja
nak — úgymond, addig az eszmék.

A szünet,
mely 10 percnél is tovább tartott 
hosszú, szén vedelnie* vitákra adott 
alkalmat. A képviselőtestületi tagok 
székekről és a padokról igyekeztek 
egmást kapacitalni. Azok kapacitá- 
ció végre meghozta az annyira 
óhajtott tisztázását az eszméknek, 
inért az ülés újbóli megnyitása után 
• gi sz váratlanul megtörténtek a

nagy visszaszívások
Bettelheim Sándor felszólalása után 
sorba állották fel: Lichtenstein Jenő, 
Hornyay Béla dr., Búza Barna dr.. 
Halász József, Grünbauiu Simon, 
lsépy István, és visszavonták indít
va i < y aikat. Búza azonban kérte, hogy 
Néniethy indítványa kél részben 
bocsáttassék szavazásra, mert ő csak 
az első részt fogadja el.

Erre azonban nem volt szükség, 
inért Németh/ B rtalan indítvá
nyának második részét önként visz* 
szavonta és igy az első r szt egy
hangúlag fogadhattak el. Fél 0 óra
kor, lehat 2 és fél órai vita után 
végre odajutottunk, hogy névsze
rinti szavazással kimondhatták a 
határozatra, hogy az csak birtokon 
kívüli fellebbezhető.

Polgári iskola.

B e r e g s z á s z  y tanfelügyelő át
iratot intézett a városhoz. melyben 
arról értesíti, hogy a közoktatásügyi 
kormány hajlandó Ujhelyben egy 
ellátni polgári fiúiskolát létesíteni. 
Kéri a vaiost, hogy’ e hó 15-íg adja 
meg a választ arra nézve, hogy 
mily támogatást biztosit a fellau 
tand ■ > iskola részére.
hogy a po-gari fiúiskola céljaira en
gedtessék át ingyen a polgári le
ányiskola tőszomszédságában levő 
régi várme.vei közkorház gazda
sági épülete a hozzalartozo udvar
ral és szavazzanak meg részére évi 
20IK) korona segélyt. Indítványozza, 
hogy Búza, Meczner és Fried kép- 
v iselők vezetésevei egy küldöttség 
menesztessek a főispánhoz és 
n szlerh *z, hogy támogatásukat ki
kérje.

Tervek.
A képviselőtestületben nagy öröm 

mel fogadták a polgári fiúiskola f* 1- 
aditásnnak tervet. Egymásután szó 
latiak fel a képviselőtestületi tag
jai, hogy örömüknek kifejezést ad 
janak, no meg hogy újabb tervek
kel! álljanak elő.

K é r é s z y  Gyula ipari isko'a, 
A l e x a n d e r  Vilmos felsőbb le 
ányiskoia, C li u d o v s z k y Móricz 
dr. áJuinva-uti internátus, B ú z a  
Barna egy szövő, csipkeverö eset 
h-g főző tan folyamot kíván létesit- 
tutni.

A képviselőtestület egyhangúlag 
elfogadta a pénzügy i bizottság j t- 
vaslatát és megbízta a polgármes 
t űt, hogy az á lammal a polgári fiú
iskola felállítására vonatkozólag a 
szerződést is megköthesse.

Elhatározta továbbá, hogy a fel 
vetett eszmék, illetve indítványok 
precizirozására és u küldöttség szer
vezésére a polgármester elnöklete 
alatt Búza Barna és Néniethy Bér 
tahin tagokból álló udhoc hízott 
ágot választ.

A gyerm ektelep.

Fontos tárgyát képezte a gyű
lésnek még mz az utir.it is, amelyet 
a7. országos g v'c r.nek védő liga meg- 
biza.sából id. M e c z n e r  Gyula fő* 
i'paii intézett a képviselőtestülethez. 
A gyermekvédő liga ugy anis 50—100 
gyermek részére egy gyermektele
pet óhajt Ujhelyben létesíteni és e 
célra megfelelő helyiséget kér a 
várostól. A képviselőtestület Kin- 
csesy, Hornyay, Búza, Némtihy és

Szőlősy képv. testületi tagok fel 
szólalása után mégbizta a polgár- 
mestert, Kincsesy és Hornyay bi- 
zoll.sági tagokat, hogy az orsz. 
gyermekvédő liga megbízottjával: 
Koncz Endre dr. főispáni titkárral 
keressenek a régi küzkóház épüle 
tőben a telep részére megfelelő 
helyiséget és elhatározta, hogy ezt 
a helyiséget ingyen engedi át a 
kívánt célra. Kimondották még 
hogy abban uz esetben, ha a vá
rosnak szüksége lesz a kiadott 
épületrészre, inas megfelő hely iség 
ről fog gondoskodni.

Apróbb ügyek.

Mértékhitelesítő hivatal hérlnlyi 
séget kér a várostól. Miután a vá
rosnak ilyen helyisége nincs a kó 
relciu teljesítését, megtagadták.

Még a Tornacsarnok én Iliánná 
kert fási.ására vonatkozó polgár 
mesteri előterjesztést az építési é: 
szépészeti bizottsághoz teltek át »• 
aztan esti 7 orakor véget ért » 
g> ülés.

Közigazgatási bizottság ülése.
Z mpléntuegye küzigazgatá.-i l»i- 

zoll-aga f. ho lU-éti tartotta r ndes 
havi ülését. Az ülésen M e e z n e r  
tói'pan betegsége miatt L) ó kun 
Gyuia alispán elnökölt,jelen volta 
Tliuranszky László főjegy ző, Beruath 
Aiad.ir, I»cpy Zoltán, dr. Bcssenvey 
Zeiio, Görgey Lá-zló, Matty asovszky 
Kálmán dr. őzirmay István, .Somo
gyi Bertalan, dr. Tatray Dezső, 
Liserlh Llvan, Mauks Endre, llón&ch 
Dezső, szakelőadók . Matolay Etele, 
Nagy Barna, Neinthy J  zséf, es br. 
Seiiuyey Mulos biz. lago..

Az a.ispáni jelentés szerint a vár 
megye területén január hóban 001 
büne.-et adódott *‘10, Satoraltaujhely 
területén 41. Tüzeset volt a tuegye 
ben 16, Zempléuiuegyéből Ameriká
ba kivándorolt 104, Amerikából 
i-!<•./.fnü’t 580. A fö.'urozat munkálatai rcnrTÉfen roiynak. .\ Közgazda-
sági áilapotok jók, helyenkiul takar

mány hiány vau.Bodrogkisfa.il köz
ség folyamodott a kereskedelemügyi 
ininisztérhez, hogy a bodrogkeresz- 
turi vasúti állomás bővíttessék ki. A 
kérvényt a bizottság pártolókig ter
jeszti fel.

Apponyi közoktatásügyi miniszter
nek azon rendeletéi, mely szerint a 
felekezet nélküliek 5 százalékos is. 
koia adójukat annak az egyházköz 
ségnek p-mztáraba fizetik, mely az 
illető helyen iskolát tart fon. tudat
ják az a.sóbb hatóságokkal.

20 esetben adtak be kivételes nő
sülés iránti k< rvényt, miket a bi 
zottság pártolólag terteszt fel.

A tiszti ügyész jelentése szerint 
Ochvi ry Lajos aisőbereckii lakos 
feljelentette mezőrendőri kihágásért 
Iván Lajost, akit a szolgabirő 25 
korona birságra Ítélt. A bizottság 
az eljárás kiegészítése végett a 
a megfelebbezett ügyet az újhelyi 
főszolgabírónak adta ki.

Laky Dezső, pénzügyőri szemész 
följelentette liuszli Jószefet Tárcái 
község szolgáját, amiért szeszvizs
gálat alka.iuával nem akarta meg
kóstolni az egyik Helyen gyanúsnak 
talált szeszt. A bizottság kiadta az 
ügyet megvizsgálás végett a tokaji 
járás fö>zoigabirajának.

A szegi gőzmalom igazgatóságát 
;; bizottság a teljes községi pótad > 
fizetésére kötelezte.

Több községnek legelőrendtártá.-i 
szabályzatát helybenhagyták, többet 
visszautasítottak.

A Sárospataki Újság 1907. okt.
17-iki szamában Kadil Károly mi 
lyos vádakkal illete Patak föhiráját 
Molnár Jánost. Molnár fölhatalma
zást kért az alispántól, hogy Kadil 
ellen a kir. törvényszéknél port in
díthasson. Az alispán mivel Kadil 
Molnárban nem a körhivatalnokot, 
de a szövetkezeti igazgatót támadta 
nem adta meg a felhatalmazást. A 
bizottság az aiipáti határozatát jó 
váliagy ta

Az árvaszéketi és az ügy éssaégen

semmi nevezetesebb esemény nem 
történt. A bejött ügy darabokát mind 
földolgozták, hátralék nincs.

Mauks Endre pénzügy igazgató 
először havi jelentését tette meg. 
Kincstári követelés volt januárban 
1 millió és 300 ezer korona. Az 
adóügyi közigazgatás tekintetében 
elsőhelyen á ‘l a varaiméi, utolsó he
lyen a tokaji és újhelyi járás.

Azután n múlt év jelentését mu
tatta he. 1907-ben 10 millió folyt 
be Zemplénből az állampénztárba. 
A bizottság elfogadta Mauks azon 
javaslatát, hogy ha Sátoraljaújhely 
adóügykeze'ési osztályában nem csi
nál rövidesen rendet felírnák a mi
niszterhez kivételes állapotok élet- 
heléptetóge iránt. Az 1907. év végén 
250.000 korona adóhátrálék volt.

A tanfelügyelő jelenti, hogy Gyu
lai Lajosné, mocsári tanítónő ellen 
hanyagság miatt fegyelmi eljárást 
indított. Gróf Andrássy Dénes ura
dalma megfelebbezte a monoki is
kola fölépítése címén rája rótt ősz- 
szeg kivetését. A bizottság a füleb- 
bezest elutasította.

Az ülés délben ért véget.

II 1 R f: k.

fiz izr. népkonyha
kabaré-estélyi.

— febr. 8.
Szombaton este zajlott le a sátor

aljaújhelyi váro?i__ színházban az 
idei farsang egyik nagyszabású mu
latsága : az i/r. népkonyha tánccal 
egybekötött kabaré estélye. A nép
konyha vezetősége sokat fáradt, 
hogy az estély minden tekintetben 
f -nyesen sikerüljön ; a szorgalmas, 
fáradtságot nem ismerő, sok inci- 
• 1 Missel küzdő, a/.onh i i kedvét el 
nem veszítő derék vezetőség mun- 
KirjanaR meg is von a Kettő ered
ménye, mert úgy erkölcsi, mint 
anyagi tekintetben várakozáson felüli 
-siller honorálta a fáradalmakat. 
Többek között kellemetlen incidenst 
okozott László Rózsinak elmaradása, 
akiről a falragaszok, újságok, futó 
fűzként tirjedő hírek már hetekke 
ezelőtt a reklám minden raffineriá- 
javal hirdették fennen, hogy jön ; 
jön a budapesti k ab író istennők
starja : a nagy, utólérhetlen, szelle
mes. dédelgetett kabaré-művésznő ; 
a terez körúti bonbonnierenek mese
beli Kózsija. Háromszor is hívogat
ták csalogatták, d a Rózsi noiu jött 
e! . . . Megállj Rózsi ! . . ,

S ime meggyőződtünk arról, hogy 
lepattant volna a fenséges Rózsi 
művészi koronájának gyémántja, ha 
néma szemlélője lehetett volna ezen 
fényes sikerű estélynek, és az ő 
szerepkörét betöltő Gombos Gáspár

ét látta vo na, aki a szépség, bá
jossá és sikkesség fegyverével egy 
csapásra meghódította a közönséget. 

#
Színházunk nézőtere zsúfolásig meg 

telt. Az estély fényéhez nagyban 
hozzájárultak a feslő bimbók és a 
nyíló rózsák : az újhelyi széplányok 
és asszonyok mulatni vágyó soka
sága.

Fél 9 óra tájban megnyílt u füg
göny s egy szellemes pesti conferen- 
cier, Rossnyay Kálmán bejelenti u 
műsor első számát; egy nagyon szép, 
icen kedves színművésznő, Harsam i 
Margit fog szavalni. S az előbbi hü 
leírásnak megfelelőiig megjelenik 
az emelvényen egy kedves, behí
zelgő hangon csicsergő, bogár>zeinü, 
leányka, akinek bájos közvetlenség
gel előadott szavalata után oly fre
netikus tapsvihar követ kezelt, hogy
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a művésznő — engedve a 
nak — még egynéhány 
toldotta meg számát.

Majd ismét felgördül
s egy keretből a színpad hátterében 
fekete négernek képe vigyorog fe 
lénk, azé a négeré, aki később meg* 
elevenülve zongorán kiséri a tánc- 
kettőst s aki az előadás után halkan 
elhalványul, hogy iámét európai 
mezt öltsön magára.

Nagy sikert aratott Rosenbcrg Er 
■sike a Star cimü kouplé, ügyes

kozohaj- J Hallásának es az alapitó elnökuő 
ráadással 25 éves működésének megünnep- 

i lesét határozta el, e végből juhi- 
függöny I leum — rendező bizottságot válasz-

unt. mely az ünnepség módozatá
ról tervezetet készíteti. E terve 
zetetet a választmány febr. 6*ki 
ülésében elfogadta azzal. hogy 
jóváhagyás végett a közgyűlés elé 
terjeszti. A jubileum díszközgyűlés 
keretében ter/ozteiik mely az ál
talános társadalom bevonása és 
részvételével folynak le. A disz*

temperamentumos előadásával, mely 1 közgyűlés a jubileum emlékére
után még Ko/oss Sándorra' uiiiv 
szileg sok gratiavai járták el a Kék 
W'okot. Szamukat zajos taps uital- 
mazta. A zongorakis. retet G/ótgy 
(Grünbaum) Sándor igen Ügyesen 
látta el.

Tetszett a konferenci a ezek után 
előadott szavallata is. Majd Frisc/t 
Jakab kitűnő zongorakisérete m e lle tt  
Gombos Uáspárné adta elő Fedák S.»ri 
szobalányáról szóló kouplét oly ked- 
vesen s elragadóan, hogy a "közön
ség szűnni nem akaró tapssal ünne
pelte. A viharos tapsokat egy rá
adással : a Kokott cimü kouplé el
ének lésé vei hálálta meg. Az estél) 
kitűnő pontja volt Fned  Etelkának 
elragadóan szép éneke. Magyar nó
tákat, kellemes melódiáju dalokat 
adott elő oly bájosán, szivhezszólóan 
hogy dalai után a hallgatóság a ig 
akarta leengedni a pódiumról. A 
tomboló tapsvihart újabb dalok el- 
éneklésével há'áita meg. a mi még 
csak fokozott mértékben járult hozzá 
sikeréhez. Harsánvi Margit igaz 
lelki gyönyörüségyol meghallgatott 
szavallata után Gombos Gásparné 
járt el nagyszerű hévvel, és tempe-
rámenti"„mai *Ky spanyol | _  Helyreigaz,tas.
melyet a tombol" koron,,- olujara K , ........ ' rU“ ,,
meg kellett ismételnie. áililá* leex. A* móállitá, azonban,

A szereplőkből alakult s/ep tabló , a kiiliiltiik sátorai,.,„j
zaria be a Ceuyesen s került kobure1- --
estélyt. , ......  I tartva.

Az e lo a u a s  után  k o ru ib e lu l 11 ,
ó ra  tá jb a n  vidám  tá n c m u la ts á g  ke  i —  Számvevőség! kongresszus. A 
re k e d e tt . m ely  a  le g jo b b  l ia n g u la t-  "*• . k. lr - , .  J ' * 1' * 1“B í  „  M atu v e v o se g ek

az
■gyteti alaptőkéből elkülönítendő 

alapit vány t tenne egy izraelita sze
gényház első alapjául, moly sze
gényházat természetesen az egész 
felekezeti társadalom egyesült erő
vel hozá létre és ha majd léte
sülni fog. a szegényház falában el
helyezendő luárváiiyeinléktábláu a 
jubil urai gyűlés ezen ténye meg
örökítve lesz. A szegényház igaz 
gátasánál és u szegények beutalá
sn ál a nőegyletet bizonyos előjogok 
illetnék majd meg, melyekre nézve 
a megállapodás jogát magának 
fentartja. Az enylet megiratja és 
kiuyumatja alapításának s 25 éves 
működésének történetét. Továbbá a 
díszközgyűlés (jubileum) lefolyásáról 
„Enilekköny“-vet ad ki. A jubileum 
táncestéivlyel végződnék. A vázla
tosan ismertetett napirend tehát 
csakugyan kívánatossá teszi, hogy 
a tagok méltóan érdeklődjenek. Az 
elnökség a rendező bizottság férfi
tagjait is szives megjelenésre kéri.

Uj tanító. A régóta üresedés 
ben levő ladmoci gkath. tanítói á - 
lá.sra a püspöki hatóság H e s z t e r- 
c z e i  Aladárt nevezte ki.

Múlt számunk
ban megirtun, hogy f. hó 15-én utó

I h ívben, hanem Homonnan lesz meg

bán reggelig tartott. A megjelent 
fiatalság egy kellemesen eltöltőit 
báléjszaka emlékeivel távozott el a 
mulatság színhelyéről.

—  Kinevezés Darab,int Andor, a 
nagymihályi polgári fiúiskola tanára, 
a breznóbányai ailaini polgári leány
iskolához neveztetett ki tanál rá.

—  Áthelyezés. Z naplón vármegye 
főispánja G o s z t o n y i  István ho
monnai szolgabirót a közszolgálat! letet tartott, melyen a budapestiek 
érdekében ideiglenesen a szerencsi áltál szerkesztett memoranduuiot 
szolgahirúi hivatalhoz helyezte át. I nagy lelkest déssel egyhangúlag el-

— Gondnoksági kinnvdzés. A vár*! fogadták és elhatározták a kongre- 
megye főispánja a sztropkói állami szuson oly indítvány tételét, hogv

m. kir.
tisztviselői f. h i 23 án Budádé 
országos kongreszust tartanak, me
lyen mostoha anyagi helyzetük 
javításait beszélik meg; és u me
morandumot a kormánynak, vala 
mint a képviselőháznak monstre 
küldöttség f gja átadni, melyben az 
országgyűlési képviselők is részt 
vesznek. Az itteni pénzügyi szám
vevőség tisztikara f hó 9 én Sza/ay 
Lőriuez számtanácsos, számvevőségi 
főnök elnöklete alatt tiszti értek ez-

iskola gondnokságában megürese
dett állásra D u r c s i n s z k y G villa 
szolgabirót nevezte ki.

—  Esküvő Pánthy Lajos, berettői 
áll. el. iskolai tanító, lapunk munka
társa f. hó 6-án esküdött örök hű
séget Hutka Jolán kisasszonynak, 
llutka JózsefJbánóc/.i ref. esperes- 
lelkész leányának Bánódon.

— Kinevezés. A vall. és közokt. 
kir miniszter a jánosvágáó ál- I

kérjenek fel egy tekintélyes napi
lapot. amely a számvevőségi tiszt 
viselők ügyeinek állandó rovatot 
nyitni s a számvevőségi tisztikar az 
i lété lapot vásárolná, mert igy ér
tek c 'dt a bírák, vasutasok, postások, 
tanítók stb. A budapesti kongresz- 
szuson az itteni pénzügyi számvevő
séget Kapu Gyula számvizsgáló és 
Puky Árpád s/.á nellenőr fogj ík hi 
vatalosan képviselni. Szalay Lőriuez

.... .. - ? I számtanácsos, számvevőségi főnök
lamt e etni iskolához H e n t e s  Ma- veZl.t ,-.se ulatt Av U h‘ | s lil„
tyus oki. tanítót nevoste ki .akt ad | tanácsos. K«fu U iu ’a szá.nvis9Kálú. 
?.l* “ bárány O CS OI  rom. kath. isko /W). Ar id é„ Uyu|a „ im .
lattal működött. ellenőrük tisztelegtek

—  A helybeli izrae lita  nőegylet
folyó hó 13 án, csütörtökön d. u. 
3 órakor az izr. hitközség tanács 
termében reiidkivü i közgyűlést 
tart. Az elnökség ez utón is fel
kéri a tagokat, hogy lehetőleg 
teljes számban megjeleni szíves
kedjenek, mert e közgyűlés napi
rendje igen fontos. A választmány 
ugyanis az utolsó közgyűlés libájá
hoz képest az egylet 25 éves feli

pénzügyi
számvevőség tisztikara nevében dr. 
Busa Barna országgyűlési képvise 
lőnél, kit kértek ügyük támogatá 
sara, a kongresszuson és a memo
randumot átadó) küldöttségben való 
részvéteire. Dr. Búza Barna képvi
selő megköszönve a belé helyezett 
megtif .telő bizalmat, megígérte, hogy 
teljes* erejével támogatni fogja u 
számvevőségi tisztviselők jogos ki 
vánságát s úgy a kongresszuson

I mint a memorandumot átadó kül
döttségben részt fog venni. A kíll- 

! döttség lelkes éljenzéssel fogadta 
Búza Barna képviselő nemes ige- 
retet.

— Állami iskola Homonnan. Mint
hogy a llomonnán legújabban foga

! Hasított összeírások .szerint körűibe 
lüí 200 gyermek nem jár és iskola- 
hiány miatt nem is járhat iskolába. 
A tanfelügyelői kirendeltség az ál
lami iskola létesítése ügyében a vall. 
és közokt. minisztériumhoz fölter
jesztést. tett.

— Taneszközök. A kulturminisz- 
ter a kisorloványi gür. katli, elemi 
iskolának ingyenes taneszközöket 
addiuányozott.

— Nyilvános elszámolás. A s.tuj-
helyi izr. Népkonyha egylet f. 
évi február hó 8-án megtartott ka. 
haró* előadással egybekötött lánc
mulatságának elszámolása: Jegy 
eladásokból befolyt 1<>66 K., felül- 
fizetésekből 222 K., összesen 1288 
K., Kiadás volt 804 K.. marad
tiszta jövedelem 854 K. feliilfizet- 
tek : Haas Fdlöp, özv. Weinberger 
Dávidné, Zinner Henrik, Guitman 
M r 20 -20 kor. Fuchs Mór, Éried 
Lajos. dr. Búza Barna 10—10 kor. 
dr. Kosenthál Sándor, Harsányi 
József, (Borköváralja), Sebőn Sán 
dór, He'chard Mór, dr. H tas Ber
talan. Haas Adolf 0 —6 kor. Barnay 
Andor (Nagymiháiy), dr. Erényi 
Manó, Friss Vilmos 5—5 kor. Szé 
kely Elek, özv. Gutunaii l/.ráelné, 
Eii>s Heiman, Zinner Adolf, Kálosi 
Mór, dr. Lichtenstein Jenő 4—4 
kor. dr. Goldbeiger Ignác, Haas 
Imre. Barta Béla, Szol ősi Sándor 
(Nagymiháiy), Rudali Samu 3—3 
kor. Egri Etelka, özv. Haas Li 
pót né, Schmiedt L íjos, Kellner 
Győző, Haas Miklós, Cséry Jenő 
(Varannó), Zempléni Napló, Beke 
Géza. Eriedrich József (Beregszász), 
dr. Nagy Béla, Fleiszner Erigyes 
2 —2 kor. Mindazoknak, kik meg
jelenésükkel és pénzbeli támogatá 
sukkal az est sikerét emelték, hálás 
köszönetét mond az elnökség.

— Casinoi mulatság. A nagymi
hályi Casinó-Egyesüiet f. hó 1 én 
megtartott közgyűlésén elhatározta 
hogy húshagyó kedden, március hó 
3 án a Casinó és Barnai-szálló ősz- 
szes termeiben láncinu atságot ren
dez.

— Népkönyvtár. W I a s a i c s
könyvtárak országos tanácsának el 
nöke. közölte a homonnai tanfelü
gyelői kirendeltséggel, hogy Honion 
n in a kirendeltség áltál kért nép
könyvtárat legközelebb fel fogják 
állítani.

— A szinnai járás közigazgatási 
tisztikara Br. Fischer Lajos főszolga
bíró védnöksége alatt Szirmán f 
évi március hó 1 én jótékonvcélu 
táncmulatságot rendez. A rendező 
bizottság névsora már maga is elég 
garancia arra, hogy a legfényesebb 
sikert biztosítja e felvidéki mulat 
ságnak.

— Elfogott szélhámos. Egy szél 
hámosságáról és csalásairól öMnert 
fiatal embert fogott el f. hó Óén 
a helybeli rendőrség. A lépre került 
szélhámos a Sátoraljaújhely és Sáros 
patak között a vasút mentén levő 
őrházakba, majd a szőlőhegyek bor 
házaiba tolakodott és kisebb össze 
geket csalt ki a pályaőröktől és vili 
cellérektől, sőt ahol szükséget látta, 
életveszélyes fenyegetés arán akart 
pénzhez jutni. Az elfogott szélhámos 
Szilvii.sy István mezőkövesdi szüle
tésű 30 éves egyén, aki Sárospa
takról Ujhelybe jövet, előbb Krav- 
csik István sárospataki pályaőrhöz 
tért be, ahol állomási felvigyázó 
gyakornoknak adta ki magát és

pénzt követelt. Innin a 18Q-e* őr- 
házba ment, ahol Kánya Pál pálya
őrt ekkor lelövéssel fenyegette. A 
190 es őrházban megtámadta Simon 
Pál pályaőrt és megsebesítette. A 
vakmerő szélhámos a szőlőhegyeken 
lakó vincelléreket is félrevezette 
azzal, hogy ő a város résiéről nép- 
számlálás céljából van kiküldvo és 
ezért neki bizonyos dijak járnak a 
felektől A rendőrség feljelentés 
folytáy f. hó 9 én a vasúti állomás 
melletti „Erzsébet1* szállodában el
fogta a vakm-rő szélhámost, aki 
tettét rövid vallatás után beösmerte.

— Pottartalekosok bevonulása. Az
idei tavaszi kiképzésre 200 póttar
talékos vonul he márczius 15-én a 
helybeli zászlóaljhoz. A póttartalé
kos honvédeket a vármegyeháza há- 
túlsó épületében a régi fogház he
lyiségében fogják elszállásolni.

— Országos vásár. Folyó hó 10- 
én tartott meg az országos vásár 
Sátoraljaújhelyben. A vásár koránt
sem mutatta az országos vásár ké
pét. Bent a városban olyan csendes 
volt, akár csak egy nagyobb heti
vásár. Ezt érezhették legjobban ke
reskedőink és iparosaink, a kik bi
zony a iegkevésbbé csináltak jó vá
sárt. Annál mozgalmasabb volt azon
ban a hecskei állatvásár, Szarvas- 
marhát nagy számmal, mig lovat és 
sertést kisebb mennyiségben hajtot
tak fel.

Tragikus halál. A vármegyénk-
beli Barkón, az elmúlt napokban 
E r ie d ni a n Barnát ottani mész. 
égetőnek fát fuvaroztak. A mint 
egy^fával megrakott szekér az er- 
dőnől kisérve. egy lejtőn lefelé ha
ladt, a szekér felborult és a fuvarost 
maga alá temette. A szerencsétlen 
véget ért ember az arra járók talál
ták meg, de már neiu lehetett rajta 
segíteni.

—  Rákóczi cipőkrém et k ö v e te ljü n k
mindenütt. 5%  a kassai Kákóeai- 
szobor alapja javára. — Egyedüli 
gyártója S z é k e l y  és T á r s a  
K a s s a .

—  Schön Sándor és B a r i t  B o n #
cég lapunkban állandóan megjelenő
hirdetésére felhívjuk a n. t. vásárié  
közönség szives figyelmét.

Várandós állapotban
lévő anyáknak ninos jobb barátjuk, mint 
a SCOTT-féle Emuisid. Testi gyeugesfg ás 
bágyudtság hu kínozza őket, ugv a SCOTT- 
féle Emulsio épp oly csodálatos, mint k i
elégítő hatással jár. Uj erőt és dj élet
kedvet kölcsönöz a S C O T T, mintha 

varázsital lenne. De még több 
örömet okez a szülőknek, ha 
a csecsemő megszületik, mart 
egészséges színében és srős 
formáiban a szülők különösen 
gyönyörködnek. Ez onnan van. 
mert az anya által bevatt

A* Kmulnió 
váHárlAaánAi « H K3 * rmeket is táplálta s erosi- 
8COTT-MI# tette, szóval mindkettőre a 
módszer erfd- legkellemesebb hatást ffvako-

U nit -  kérjük
jigyeismbe Egy eredeti üveg Ara — -  

i , 2 korona 50  fillér
Kapható a gyógyszsrtárakkaa

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É  Q.

Kiadotulaidonos:
L A N D E S M A N N  M IK S A .

T e l e f o n  n z A n i  IO.

r menyasszonyi kelengyékre.
j \ a í y  u á la s ^ lé k  hazai, angol é s  /randa divatkelmékben, u a la m in t  selymek, szőnyegek és / Ig g in y ik b ei.

FÉRFI RUHÁK bel- és külföldi gyártmányú posztókból mérték szerint pontosan készíttetnek.
l m *  M in tá k  k ív á n a tra  v id é k re  la kö ltség m en tese n  kü ld e tn e k ,

^ r h n n  ^ n n H n r  p «  R n r n n  n p 7 « n  r é o  felhivia a m *• vásdrió közönség szives figyelmét azU U 1I O C tllU U l C.^ L i d i  11 d  L / C íö U  v C g  újonnan berendezett cs állandóan nagy készletben lévS



13. síim 4) K L S O M A Ü Y A R O R S Z A G I  H I ri 1. A P Szerda, fchraiír 12.

Szőlőbirtokosok figyelmébe!
Schleosiug Theofilít világhírű franczia vegyész az „Institut* 

lrancia tndományos akadémia tagja (a 40 halhatatlan egyike^ a 
mezőgazdaságot és lőleg a szőlőket pusztító kárositók elleni vé
dekezéshez szükséges anyagok feltalálója. találmányai értékesí
tésére Marseilleben gyárat alapított.

Egésa Franciaország  és a többi nagybortermelő államok 
szőlősgazdái ma már kizárólag a világ ezen legelső szaktekintélye 
által gyártott anyagokat használják a peronospora, lisztharm at, 
fenésedés , sárgaság fürtorthadás szolöntolyok, hernyók, b ur
gonya peronosporája és gyűrűs betegsége, valamint minden más 
a. mező-, szőlő és kertgazdaságban előforduló gomba  és rovar 
élősdiek ellett.

Nagy utánjárásra a Schloesing gyárak Magyarországon is 
képviseletet állítottak fel, melynek fiókját Tokajhegyalja részére 
nekem sikerült megkapnom.

Schloesing p e r o n o s p o n i  elleni b o r d ó i  p o n t  minden 
eddig használatban lévő védekezési szerrel szén ben oly fölényben 
van, hogy Franciaországban csaknem kizárólag ezt használják.

K i v á l ó  e l ő n y e i
1. Teljesen készen jön forgalomba, tehát kezelése semmi 

nehézséget nem okoz.
2. A permetezőket nem dugaszolja el.
3. Az eső nem mossa le.
4. Ezen kiváló tulajdonságai folytán a peronospora elleni 

védekezés e szerrel a legolcsóbb
Kiemelem még Schloesing lecsapott nikotinos kénporát. 

amely minden várakozást felülmúl a hernyók és azok petéi el
leni védekezésnél.

Schloesing gyártmányai Marseillesből tengeren Fiúmén át 
lesznek szállítva 2 és 25 kgos, légmentesen zárt, errdeti bádog- 
aobozban, tehát minden hamisítás vagy utánzat teljesen ki van 
z árva. Miután a szállítás körülbelül egy hónapot vesz igénybe, a 
j-endelmények sürgős feladása kívánatos, nehogy esetleg csak a 
jövő évben lehessen kipróbálni.

Megemlítem még, liogy egyidejűleg G & V. Moreels, Gand 
(Belgium) leltárt P eru Guanó jámk (a világ legjobb, legolcsóbb 
és legértékesebb : zerves trágyája 7%  légeny, 10°/0 vízben old 
ható foszforsav és 20/0 káli szavatolt béltartalommal) képviseletét 
szintén átvettem.

Érdeklődőknek felhívására készséggel szolgálok minden te
kintetben a legmesszebb menő fe’világositással.

Szőllősy Tivadar,
Sátoraljaújhely.

Sátoraljaújhely r t város tanácsától.

1*99— 1908. szám.

Bérleti versenytárgyalás. :
Sátoraljaújhely r. t. város kövezeti vámszedési

jogát, továbbá a napi és heti piaczokon állatfelhajtásos 
heti vásárokon és az országos vásárokon való helypénz 
szedési jogát 1908. évi május hó 31 ének éjiéli 1*2 
órájától számított 6 (hat) évre zárt Írásbeli ajánlatok
kal egybekötött nyilvános versenytárgyalás utján, a kép
viselőtestület által 13287— 907. szám alatt megállapított 
részletes feltétel niellett bérbeadói kívánja.

A nyilvános szóbeli versen) tárgyalás

folyó 1908. évi február hó 28-ik napjának 
délelőtti 10 órájára

a városház tanácstermébe tűzetik ki, mely időpontig 
zárt (lepecsételt) írásbeli ajánlatok alulirt polgármester 
kezéhez nyújthatók, illetve nyújtandók be. A zárt aján
latok közvetlenül a szóbeli árverés befejezése után nyil
vánosan fognak felbontatni. Utóajánlatnak helye nincs.

Kikiáltási összeg az együttes évi bérletre: 40000 
korona, mely összegnek 10°/0-át, vagyis négyezer koro
nát minden ajánlattevő (árverelő) ugyancsak alulirt pol
gármester kezéhez a versenytárgyalás megkezdése előtt 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban, esetleg 
helybeli pénzintézet betéti könyvében bánatpénzül letenni 
tartozik. A zárt ajánlat külzetén ajánlattevő sajátkezű 
aláírásával elismerni köteles, hogy a részletes verseny- 
tárgyalási feltételeket jól ismeri és mag^t azoknak alá 
veti.

A versen) tái gyalásra és bérletre nézve egyedül 
mérvadó lészletes feltételek a gazdasági tanácsosnál 
(városházi főépület emeletének baloldalán 5. sz. hiva
tali helyiség) a hivatalos órák alatt bárki által megte
kinthetők.

A vám és heh pénz díjtételeit a „Vállalkozók Lapja" 
folyó évi február 12 iki 7-ik számában részletesen kö
zöltük.

Sátoraljaújhely 1108 évi február hó 3-án tartóit 
tanács ülés1 öl.

Kiadó lakások
1908. május 1-től

Kazinczy-u. 650. sz. a. 1) egy utcai 
lakosztály, u. in. három szoba, kony 
ha. pince, padlás és fatartó; 2) egy 
udvari lakosztály, ugyancsak három 
szoba, előszoba, 1 onyha. nagy pince 
és elkülönített padlás. A két lakás 
egybe is foglalható: az épület a 
törvényszéki pa'otával szemben fek
szik, díszes udvarral. Érdeklődőknek 
felvilágosítással szolgál:

Sarudy György
ref. fugymn. tanár Pápán.

ff: ff: f f  f L
Kiss Odón,

Jiííijogakat cs égés: fogsorokat
jií'i kiválóan készít

*  M agyar Ferencz
w  fogtechnikus

S á íc ra lja tijh tly , Koscuth-u. 181
- ? Kitört és nem jól illő fogsorok 
y: átalakítása 2 óra alatt

ö  $  i-  i  -f- •.».• i.

Hirdetmény.
Nagymennyiségű első osztályú sima és gyökeres

Ripária-Portalis, Rupestns-iVloiiticóIa és 
Vitis-Solónis vadvessző,

valamint ugyamly alanyra nemesített első osztályú, a 
legjobb bor és csemclaju

gyökeres fásoítványok
hozatnak általunk forgalomba.

tJi Badacsonyvidéki Szőlőtelep kezeiősége
Tapolcza (Zala ni.)

2  63 —1908. vZgreli. sz.

Árverési hirdetmény.
.. Alulirt kiküldött bir. végrehajt.* 

ezennel közhírré t *szi, hogy a gái- 
széc>i kir. járásbíróságnak 1008. évi 
V. 1 3. >z. végzése folytán dr. öold- 
berger Ignácz ügyvéd által képviselt 
Goldberger Simon 000 kor., Mamiul 
Ignácz 600 kor., Lichtenstei i és 
Braun 385 kor., Richard Wagner 
120 kor. felpernsek részére Fretind 
Hermina alperes ellen feenti őke- 
követelés s j ír. erejéig elrendelt biz 
tosit.ási és kielégítési végrehajtás 
folytán alperestől lefoglalt és 3733 
koronára becsült ingóságokra a 
gálszécsi kir. járásbíróság 1008- évi 
V. 1 3 sz. végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 
feKilfoglaltatók követelése erejéig 
is, amennyiben azok törvényes zá 
logjogot nyí rit k vo’na, alperes lak.i- 
sán, tiáls/.i esen leendő megtűr ása 
batáridőül 1908 ik évi február ho 
18ik es kővető napján d e. 9 órája 
kitüzetik, amikor a biróilag lefog
lalt női és férfi divatáru czikkek s 
egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérő 
tiek készpénzfizetés mellett, szükség 

.•tét; becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felbivatnnk mindazok, kik az el
árverezendő ingóságok vételárából 
végrehajtató követelését megelőző 
kielógittetéshez jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre a foglalás kő-

i rabban eszközöltetett, volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
t tinik, elsőbbségi bejelentéseit az 
árverés megkezdéséig alulirt kikül

döttnél Írásban vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes batáridő a hirdet
ménynek a bíróság tábláján történt 
kifüggesztését követő naptól számit- 
tátik.

Kelt Gálszécs 1908. február hó 8. 
napján.

Saarosy Imre
kir. bir. végrehajtó.

Jó étvágyat
kap ön, ha a

K A I S I - R - t V - h

orsos
használja.

Orvosilag megpróbálva és ajánlva.
Nélkülözhetetlen em észtési za

varok, étvágytalanság és gyom or 
fá já sn á l stb. Üdítő és vidáinitó szer.
Egy csomag ára : 20 é> 40 fiII.

Kapható Hrabéczy Kálm án dro
gériájában Sátoraljaú jhely .

)  .m» , .t t  I á i d* S'i .h íd  Mik** Tors* könyvnyomdájában Sátora-jaujheiy.
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