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P O L IT IK A I Ú JSÁG

Megjeleli minden szerdán es szombaton este
K é s i r m t o k a t  v i s s z a  n e m  a d u n k .

S zerkesztő s ig  : Kazlnczy-utca 2- 
Kiadóhivatal Lanuoamann Miksa es Társánál

L A P V E Z É R :
MATOLAI ETELE.

P O L IT IK A I F Ő M Ű N K A TÁ R R :
Dr. BÚZA BARNA.

Elofitetéai ár ég ést évre 10 korona, félév re  I  
korona, negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egye 

szám ára 10 fillér.
H:?l*t«i«ka*. a lagjutSnyoaabb Srban köziünk.

Jó té k o n y s á g i ő rü le t .

„Megdöbbenéssel szemlélem, 
hogy szórják egy i dő óta a vá
ros pénzét. Ennek az állapotnak 
egyszer végére kell jutni, mert 
ilyen gazdálkodás mellett meg 
érdemeljük, hogy az egész várost 
gondnokság alá helyezzék.** Szó
ról szóra ezeket mondta a leg
utóbbi városi közgyűlés endr. B u ta  
Barna országgyűlési képviselő és 
mi minden betűjét aláírjuk ennek 
a kijelentésnek.

Valóságos pazarlási-düh, vagy 
ha jobban tetszik jótékonysági 
őrület vett egy idő óta erőt a 
képviselőtestületen Minden gyű
lés tárgysorozatának nagyobb 
részét különféle címeken kért 
segélyek, kegydijak, drágaság: 
pótlékok alkotják és a képviselő- 
testület alig egynéhány kivétellel 
teljesiti ezeket a kérelmeket, mert 
hát —  mint ők mondják —  van 
rá precedens.

Mikor Bögözy városi iktató 
elment a várostól kiutaltak ré
szére a befizetett nyugdijából 
egy elég tekintélyes összeget és 
azóta folyt on-folyvást egymást 
érik a kérelmek és mindegyik 
tárgyalásánál akad egy képvise 
lőtestületi tag, aki hivatkozik a 
Bögözy jogtalan nyugdij-vissza- 
téritésére és követel újabb jog 
tálán adományokat, segélyeket 
stb. így történi legutóbb Ujla- 
lusy Jár.os, majd dr. Bánóczy 
Kálmán, Szentgyörgyi Dezső stb 
kérelmével mindég a precedensre 
hivatkozva Most újabban Hrabács 
városi szolga jobb állást kapott 
s otthagyta a várost, de mivel 
21 koronányi drágasági pótlékot 
már előre lelvett, azt utolsó fi
zetéséből levonták. Hrabács ter
mészetesen kérte a 21 kor meg 
térítését s miután akadtak olyanok, 
akik ezt a kérelmet pártolták, 
felszólalt Búza Barna s beszédét 
a fent közölt kijelentéssel kezdle. 
Természetesen akadt képviselő
testületi tag, aki csodálkozott 
Búza ezen kijelentésén és sze
mére vetette Búzának, hogy 
annak idején ő pártolta Bánóczy 
hasonló kérelmét.

Ezen a csudálkozásán dr. Ad
riányi Bélának nem akadnánk 
fenn, ha beszéde csak ennyit 
tartalmazott volna, de nem hagy
hatjuk szó nélkül, mert a beszéd 
vége azzal a bizonyos szokásos

érvvel végződött, hogy ha ka
pott Bánóczy, miért ne kapna 
Hrabács ?

Mi e helyütt kijelentjük, hogy 
nem helyeseljük Búza Barnának 
a Bánóczy kérelménél elfoglalt 
álláspontját és — mert meg va
gyunk győződve, hogy ha Búza 
tudta volna, hogy a Bánóczy 
kérelmének a pártolásával ilyen 
veszedelmes precedenst alkot, 
inkább ellenezte volna azt — nem 
helyeselhetjük Adriányi állás
pontját sem, sőt a leghatározot
tabban szembeszálunk azzal. Ad
riányi Béla jogász ember s igy 
nagyon jól tudja, hogy az, ha 
egyszer sikerül egy büntetés 
elől szabadulnom, még nem ok 
arra, hogy ezáltal ugyanazon 
bűnt máskor is elkövethetem 
büntetlenül. A képviselőtestület 
egyszer hibát követett el, de ez 
nem ok arra, hogy erre való 
hivatkozással folyton elkövesse 
előbbi hibáját. Búza Barna is 
tévedett, de hibáját belátva uj 
ból nem akarja azt elkövetni. 
Adriányi Bélának tehát nincs 
joga ezért Búzát megleckéztetni 
és különösen nincs joga Búza 
hibájából tőkéi kovácsolni ugyan
ezen hiba újbóli elkövetésére.

A képviselőtestületi tag urak 
ugylátszik megfeledkeznek arról, 
hogy ők a képviselőtestületben 
az egész város polgárságának a 
pénzével gazdálkodnak ; megfe
ledkeznek arról, hogy a város 
polgársága nehéz munkával, arca 
verejtékével keresi meg azokat a 
gazdálkodásra adott filléreket. 
Ezekkel a fillérekkel nem lehet 
könnyelműen bánni, nem lehet 
azokat precedensekre való hivat
kozással pocsékolni.

Ha a képviselőtestület tagjai 
jótékonysági Őrületben szenved 
nek. Elégitsék ki szenvedélyüket 
n saját zsebükből, de ne használ
ják fel erre a célra a polgárság 
verejtékkel megkeresett filléreit, 
mert ez visszaélés a város pol
gárságának bizalmával. Szabják 
korlátok közé a kiadások meg
szavazását ; mert ha tovább is 
igy folyik a gazdálkodás, nem 
48, hanem 100 •/•~os pótadó 
sem segít ezen a szerencsétlen 
városon.

I fordulat a királysértési pőrben. 

Székelj Klek i p  pü!|áruester.

A tábla ítélete.
— Ju n iu . 17.

Székely Elek királysértési pe
rében a kassai kir. Ítélőtábla f. 
bő 15-én hozta meg ítéletét, 
mely a S z é k e l y  Elek ellen ho
zott elsőbirósági Ítéletet feloldotta 
és a h iv a ta lv e s a té s  m tllS m ésé  
v e i  ó o o  ko ro n a  p é n a b iin te té s re  
í té lte  S u é k e ly  E le k e t.

Örömmel tölt el minket is a 
tábla ítélete, mert —  bár a tör
vényszék iránti tiszteletből a 
múltkor nem emlitettuk —  rend
kívül súlyosnak tartottuk a Szé
kely Elekre kiszabott büntetést. 
De mindeneklölött —  bár örül
nünk kellett azon, hogy Székely
től megszabadultunk —  helyte
lennek tartottuk, hogy a közigaz
gatási hatóság a büntető törvény
szék által engedte kimondani a 
hivatalvesztést ahelyett, hogy 
megelőzve a törvényszék ítéletét, 
sietett volna letárgyalni a Székely 
ellen folyó 5 fegyelmi ügyet és 
közigazgatási utón menesztették 
volna Székelyt.

De mintha a sors keze ját
szott volna itt közre ; a közigaz 
gatási hatóság — bármennyire 
is húzódott tőle —  nem térhet 
ki immár az elől, hogy —  lüg- 
getlenül egy előbbi határozattól
— ő húzza meg Székely polgár 
mesteri állása lelett a lélekha
rangot.

Régen — még a múlt év jú
liusában — megmondottuk, hogy 
a kirdlysértési iigybót kifolyólag 
Székely E lek polgármestert elítélni 
lehet, de megbuktatni nem. Rég 
megmondottuk, hogy ha menesz
teni akarják Székely Eleket, ak
kor szedjék össze a polgármes
tersége idején elkövetett bűneit, 
szedjék elő az erdőpanamát és 
más ehhez hasonló dolgokat, de 
semmiesetre se csináljanak —  
azáltal, hogy a zászló aftérből 
kifolyólag fosztják meg állásától
—  belőle politikai mártirt.

A  közigazgatási hatóság azon
ban — nem törődve a követ
kezményekkel —  hajlandó volt 
Székely Elekből politikai mártirt 
csinálni és ez által bukását dí
szessé, őt pedig népszerűvé tenni, 
csakhogy ne neki kelljen kimon
dani azt a határozatot, mely 
örökre megszabadítja Sátoralja
újhely városát Székely Elek át-

kos uralmától. Lehet, hogy ma
gasabb politikai érdekek kíván
ták az ügy ilyetén elintézését, 
lehet azonban, hogy csak alantos 
kulissza mögötti cselszövések tet
ték szükségessé a lentebb elmon
dott haditaktikát. Es mert nem 
szeretünk mások privát érdekével 
még véletlenül sem toglalkozni —  

. itt pedig nagyon hamar bo- 
, tolhatnánk ilyesfélebe —  ia- 
- kább nem kutattuk az okát 

ennek a „diplomáciai ügyesség
gel" kieszelt menesztést taktí- 

i kának
A tábla azonban keresztülhú

zott minden eddig kieszelt ter
vet és héttői Ítéletével bűnösnek 
mondja ki ugyan Székely Eleket 
a királysértés vétségében, de a 
hivatalból való elmozdítást —  
mint loyalis társhatósághoz illik 
—  a közigazgatási bűnökben ítél
kező bíróságnak engedte át.

Nincs immár kibúvó. A tábla 
bezárta az ajtót, melyet a közi
gazgatási hatóság oly ügyesen 
készített magának arra az esetre, 
ha Székely Eleket hivatalvesz
tésre kell Ítélni. A közigazgatási 
hatóságnak kell kimondani Szé
kely Elekre a hivatalvesztést. Ez elől 
immár nincs menekvés. Koránt, 
sem akarunk ezzel preiudicáini .  
fegyelmi választmány ítéletének. 
Távol áll tőlünk még a gondo
lata is az ilyesminek. Csupán le
szögezni Kívánjuk azt a tényt, 
mely elől — bárhogy féljenek 
is egyesek tőle —  kitérni többé 
nem lehet.

Nincs kizárva annak a lehető
sége, hogy Székely Elek ellen 
a most lefolytatott vizsgálatból 
a fegyelmi választmány nem fog 
elég alapot találni arra, hogy 
ót hivatalvesztésre ítélje, de 
ezzel nem fognak lezáródni en
nek a nagy port telvert ügynek 
az aktái. Ha a fegyelmi választ
mány nem fog elegendő alapot 
találni a mostani fegyelmi vizs
gálatokból arra, hogy Székely 
Eleket hivatalvesztésre ítélje, 
majd gondoskodunk mi újabb 
adatokról, melyek bár 1805 ön 
túli időben is követtettek el, de 
amelyek alkalmasak lesznek arra, 
hogy Székely Elek uralmát Uj- 
helyre nézve mindenkorra meg
törjék.

Székely Elektől meg kell sza
badulni Ujhelyek, de semmiesetre 
sem a királysértési ügyből. Es 
ez elől az egyeseknek talán kel
lemetlen ügy elől nincs szabadu
lás, mert a szabadulásra alkalmas 
réseket szükség es étén el fogja

L a p u n k  -4- o l d a l .
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állani egy hatalmas, egységes 
függetlenségi párt, mellyel ujab 
bán már —  úgy látszik — nem is 
számolnák a megye urai.

•

F. hó 15-én d. e. 9 órakor tár* 
gyalta a felebbezés folytán hozzá
került k irály sértési pert a kassai 
kir. Ítélőtábla. Az elsőbirósági ítélet 
felolvasása és az előadó reterádája 
után l ’ aksy kir. főügyész kérte 
az elsőbirosági ítélet helybenhagyá
sát, a hivatalvesztésre vonatkozó 
részt azonban feloldani indítvá
nyozta. Majd F r i e  d Lajos védő 
mondott mintegy 20 percig tartó 
szép, tartalmas védőbeszédei a tőle 
megszokott ékesszólással, melyben 
főleg azt hangsúlyozta, hogy az 
idegbajban szenvedő, ingerlékeny 
természetű polgármestert az hozta 
ki a sodrából, hogy a zászlót a 
főjegyző, a polgármester alautos 
tisztviselője az ő tudta nőikül tüzelte 
ki a városhazára.

Ezután hozta meg fél 11 órakor 
a tabla az ítéletét, melyben az első- 
bírósági ítéletet — mely Székelyt 
hivatalvesztésre és 1 hónapi fog
házra ítélte — megsemmisíti es 
Sztke ly Eleket király sértésért óoo ko 
róna penzbnntetcsrt ítélte, mely nem
fizetés esetén 30 napi fogházra 
lenne átváltoztatandó.

Indokolásában elfogadta a tábla 
a védőnek fent közölt argumeiitu 
mát, de miudazouaital megállapí
tottnak vette a királysértést, mert 
miuden tisztviselőnek tudnia kell 
(és tudta is), hogy a király koro 
nazási jubileumán, valamint más 
hasonló ünneples alkalommal zászlót 
kell kitüzui a közhivatalok épüle
teire. De tekintettel arra, hogy 
vádlott polgármester hirtelen ter
meszeiénél lógva fakadt ki és mert 
az elsőfokú bíróság ítélete vád
lottal és csaladját tönkretehetne, 
meg kellett azt, semmisíteni. A hi
vatal veszté.-re való ítélést azért 
kellett mellőzni, mert — és ezt 
kUlöuüsen hangsúlyozza az indo 
kolas — a törvény áltál előirt hivatal
vesztés nem vouatkozhalik tényleg 
viselt hivatalra.

Az ítélet ellen az ügyész é» a 
vádlott is felebbezelt.

V á r o s i  k ö z g y ű l é s
— S a já t tudósítónktól. —

Kendes, évnegyedet közgyűlését 
tartotta f. hó 15-én d. u. 3 urakor 
Sátoraljaújhely város képviselőtes
tülete. Meg is látszott a közgyűlés 
képen, hogy az nem rendkívüli, ha 
nem rendes, mert a 13 képviselőtes
tületi tagból most is csak mintegy 
20—25 jelent meg — mint rendesen,

A gyűlésen K i s s  Ödön h. pol 
gármesler elnökölt, aki pontban 3 
órakor uyilolla meg azt Némethy 
Bertalan, dr. Kólh József, dr. Kei- 
chard Salamon, Szediak János, Ha
lász József, Haas Mór, DehynaAiik 
lós, Armágyi János, Widder Gyula, 
dr. Chudovszky Mór, Hencz Sándor, 
Gathy Géza, Hönsch Dezső, Klein 
Andor, Dettclheim Sándor, Alexan
der > 1.11)08, Kapu Gyula, Kadar 
Gyula, Majoros Gyula, Túrái János, 
Sebőn Sándor, dr. Búza Barna, dr. 
Gombos Gáspár, Horváth József, 
Fuchs Jenő, dr. Adiiunyi Béla, 
Grünbaum Simon képviselőtestületi. 
Farkas Andor, Dataky Miklós, Be
gy ay Béla, Schimed Lajos, Kérész) 
Gyula és Kakmanyi János elő;- 
járósági tagok jelenlétében.

A tárgysorozat elég hosszú tolt, 
azonban az tgyts tbrgyaknái alig 
fejlődött ki Valamelyes vita s igy 
a gyűlés 5 órakor véget érhetett. 
Nagyobb éideklődést ctupln a 
tárgysorozat azon pontja keltett,

mely a husdrágaság elleni védeke
zés céljából a próba husvágásról 
szólott. A gyűlésről különben alább 
számolunk be részletesen :

A gyűlés elején a főjegyző jelen
tést tett a legtöbb adót fizetők név
sorában beállott változásról. A be
jelentést tudomásul vették.

Megyei leiratok.
A Vörös Ökör épületnek 10070 K. 

évi bérért 3 évre való bérbeadása; 
a gubás ulczai bérháznak Kozlovszky 
Dávid részére évi 300 kor. bérért 
való bérbeadása; Kellner Győző 
napidija, a városi kocsisok fizetés- 
emelése ; a vizdijak szedése ; a pol
gári fiúiskolára felajánlott összeg és 
az erdőőrök drágasági pótléka jóvá
hagyása tárgyában kelt rütvény- 
hatósági bizottsági határozatokat 
tudomásul vették.

Tudomásul vették még a házi és 
gyámpénztári tökék gyümölcsöző 
elhelyezése tárgyában érkezett 
leiratot, ellenben jogorvoslattal élnek 
a műszaki segédi állások rendszere
sítése tárgyában hozott határozat 
ellem

Megszavazott segélyek.
Özv. Szontgyörgyi Dezsődének 

468 korona évi kegydijat szavaztak 
meg.

Hellinger Gábor fürdőzésre 200 
korona segélyt, a városi seprüsök 
pedig a nyári hónapokra 5 korona 
drágasági pótlékot kaptak.

llrabues József voit városi hiva
talszolgának az előru felvett 21 kor. 
50 fillér drágasági pótlékának visz- 
szaiizetésél elengedték.

A kutholikus olvasó körnek mu
latságuk alkalmával befizetett 100 
korona s/inházdijból 50 koronát 
visszautallak.

Petrovay Béla ipariskolai rajzta- 
nitunak 40 korona segélyt szavaz
tak lUeg.

Elutasított segélyek.
A mődosi izr. hitközség és a 

Bethlen Gubor-kór segély iránti kér
vényeit elutasították.

Fábián István színművészeti aka
démiai titkár szinházdíj visszateri- 
tese iránt beadott kérelmet eluta
sítottak.

Fischer Ödönnek megtagadták a 
temetőben termet fü használatút.

Fontosabb" tárgyak.
5 példány \.»ro.i térképnek 578 

koronuért vuló beszerzését határoz
ták el.

A ..Kegyelet* tem. vállalatnak u 
várossal kötött szerződése alig. 18 
un lejár. A „Kegyelet" újból meg
ajánl a városnak az áitalu hasznait 
kocsiért és elöfogatert 800 koronát.
A pénzügyi bizottság azonban csak 
2000 koronáért ajanija az eiőfoga- 
tot és kocsit bérbe adni. Halász Jó
zsef és Bettelheim Sándor felszóla
lása után az ügyel újabb tárgya
lás czéljából visszaadtak a pénz
ügyi bizottságnak.

A kovács és kerékgyártó munkák 
teljesítésére, valamint a követeli 
vám és piaci heiypénz-szedés bérle 
téré megkötött szerződéseket jóvá 
hagyták.

Kovács Gézától elfoglalt 0 és 
Sehatz Iiráelnetól elfoglált L20 
négyszögölnyi terület kurialanitasa- 
ért négyszögölenként 24 koronát 
szavaztak meg,

A honvédlaktanya vízvezetéki 
munkálatán al 1230 kor. 35 fillérért 
Sehvvartz, Fried és Ko.ozs céget 
hízták meg. Elhatározták egyúttal, 
hogy a honvédelmi minisztertől a 
vízvezetékért 120 korona évi bért 
és a vizdijuk fizetését fogjak kérni.

Dr. Sebők Antalnak a szárhegyen 
2400 négyszögölnyi területet 000 
koronáért adtak el.

Az epreskertet ujabh 3 évre az 
eddigi bérlőnek, Javorszky Ala
josnak adták ki 100 kor. évi bérért.

A régi kórház épületében levő 
lakásoknak 1878 kor. évi bérért 
való bérbeadásai jóváhagyták.

Tudomásul vették Kertész Ödön 
polg. isk. iguzgulóuak a vizsgák 
idejéről szóló bejelentését és a vá

rosnak a vizsgákon való képvise
letével Búza, Alexander, Hornyay 
és Hericz képviselőtestületi tagokat 
bízták meg.

Próbahuzvágás.

A képviselőtestület elhatározta, 
hogy próbahusvágást rendez és e 
célból a polgármester kezeihez 1000 
koronát utal. A prőbahusvágás esz
közlésére a polgármester elnöklete 
alatt Fuchs Jenő, Szedlák János, 
Némethy Bertalan, Griiubauiu Si
mon képviselőtestületi tagok és 
Langerman Károly beütésből álló 
bizottságot küldte ki. Kimondotta 
még a város, hogy ha a próbává- 
gátasból meggyőződik a mostani 
húsárak magasságáról, akkor meg
felelően szabályozni fogja a húsára
kul. Névszerinti szavazással kimon
dották, hogy ez u határozat felleb
bezésre való tekintet nélkül végre
hajtandó.

Közérdekű ügyek.

Waller Aladár és társai indítványt 
nyújtottak be hogy a képviselőtes
tület írjon fel a keresk. miniszter 
hez, hogy Ujhely városa Szerencs 
nagyközséggel ingyen, Kassa, Eper
jes, Eger, Miskoicz, Beregszász és 
Uugvar városokkal 1 koronás díj
tétel inelleti foly tat hasson telefon 
beszélgetést. A képviselőtestület 
egyhaugulak elfogadta az életrevaló 
indítványt.

A tűzoltóparancsnok előterjesztést 
tett lüzoltószerek beszerzésére. A 
képviselőtestület elhatározta, hogy 
a lüzoltószerek beszerzésere vonat
kozólag előbb kikéri a pénzügyi 
bizottság véleményét, az utcalocso- 
lásra szükséges 6ŐU méter gummi- 
löiulöt pedig azouual beszerzi feleb- 
bezésre való tekiutet nélkül.

Hitelesítő ülés f. hó 19-óu d. u. 
3 órakor lesz.

M E G Y E  É S  V A R O S .
)( A  fegyelmi vá lasztm ány  

ülésé.  /.cmplénvái megye köz- 
igazgatási bizottságának lég)dini 
váiaszmánya 1. hó lb-án, holnap 
d. e. 'J órakor a loispáni kiste
remben ülést tart, melynek na
pirendjére a Székely  Lltk és H ell 
Jenő elleni legyelmi ügyek loly- 
tatólagos tárgyalása van kitűzve. 
A tárgyalás nyilvános.

)( Rovás. A képviselőtestület lég 
utóbbi ülésén érdekes dolog kerüli 
napfényre. A tűzoltó szerek nagyon 
hiányosuk és igy a tűzoltóparancs
nok a képviselőtestülethez benyúj
tott előterjesztéseben kérte a hiányzó 
szereknek sürgős beszerzését. A kér
vény a pénzügyi bizottság megtérü
lésével a képviselőtestület elé került, 
almi a polgármester ur azzal adta 
okát a pénzügy i bizottság megkerü
lésének, hogy a nyár a nyakunkon 
vau, s u lapok folyton sürgetik u 
hiány pótlását s igy nem volt idő 
a kérvénynek a pénzügyi bizottság 
elé viteléhez. Ezzel steiubeu azon 
bán mindjárt uz ülés folyamán ki
derült egy felszólalás kapcsai), hogy 
a tűzoltóparancsnok előterjesztése 
még május 12 én lett beadva s igy 
lett volnu elég idő arra, hogy a 
pénzügy i bizottság is foglalkozzék 
az előterjesztéssel, tehát nem a 'a 
pok sürgetése, liánéin a hanyagság 
elpalástolása miatt lett megkerülve 
a pénzügyi bizottság. — Sajnálatos 
esemény az ilyen és igazuu meg
botránkoztató. A városnál ugyanazok 
az állapotok uralkodnuk, mint azelőtt 
és ép oly nyíltan, leplezetlenül pró
bálkoznak most is félrevezetni a 
képviselőtestületet és tussolni a 
hany agságot mint a Székely-korszak 
delén. Rendszerváltozást óhajtot

tunk és kaptunk helyébe személy- 
változást. Semmivel sem többet.

H I R E  K .

—  Kinevezés. Az igazságügyiui- 
niszter Go s z t o n y i  István sze
rencsi szolgabirót a szerencsi járás
bírósághoz ügyészségi megbízottá 
nevezte ki.

—  Takarékpénztári ügyész A Sá
toraljaújhelyi Takarékpénztár igaz
gatósága dr. Bettelheim Jakab ügy 
védet második ügyészszé választotta 
meg.

—  Érettek mulatsága. A helybeli 
főgimnáziumban érettségit tett ifjak 
mulatsága f. hó 13-án tartatott meg 
u „Yadászkürt" kerthelyiségének 
tánczteriuében. A mindig nagy láto
gatottságnak örvendő tánczmulat 
ságnak ezúttal csekély számú közön
sége volt, mindamellett az ifjú tán- 
ezoló párok a legjobb aniiuóval 
lejtették Jónás Jancsi sárospataki 
prímás zenéje mellett a táncokat.

—  Megjutalmazott iparoetanoncz. 
Szép ünnepély folyt le f, hó Iá
én délelőtt 11 órakor a helybeli 
állami elemi iskola 11. osztályú tan 
termében. Ekkor adta ki u. i. V á g ó 
Gyula ipariskolai igazgató a tantes
tület által erre legméltóbhnak ítélt 
V é g s ő  Sándor II. osztálybeli je
les tanulónak a vallás- és közok
tatásügyi minsztériuiu által engedé
lyezett száz  kor onás  Jutalom
dijat. Jelen voltak az ünnepélyen 
Be r c g s z á s z y  István kir. tan., 
luufelügyelö, a város, mint iskola- 
fenlartó képviseletében P a t a k y  
Miklós városi főjegyző, Ra kiuány i 
Jenő városi tanácsos, az ipartestü
let képviseletében Mór é  Dáuiel 
elnök, Se h v arc Sámuel, továbbá 
az ipariskolai tantestület tagjai és 
a sajtó képviselője. Az ünnepség 
lefolyása különben a következő 
volt. A tanulók kara a Hymnuszt 
adta elŐ, Végső Sándor alkatibi köl- 
lemén) t szavalt, ezután Vágó Gyula 
tartotta meg szép és tartalmas ün
nepi beszédét, melynek keretében 
vázolta a kormánynak az iparos ta
nulók továbbképzése érdekében ki
fejtett, muukásságát a hazaszere
tetre, az alkotmány és a fennáló 
törvények tiszteletére buzdította; 
eg) úttal átadta a megjutalmazandó 
tanulónak a jelentékeny összegű ju
talomdijat. Ezután Beregszász) Ist
ván kir. tanfelügyelő emelt szót és 
lelkesen, meggyőző évekkel igyeke
zett a tanulók szivére és eszére 
hatni. Szivükre kötötte a haza iránti 
mélységes szeretetet, mert hisz min
denünket a hazának köszönhetjük. 
Óva intette a tanulókat a felforgató 
elemekhez való csatlakozástól. 
Ezek csendes, kitartó munka helyett 
üres beszéddel kiáltják tele a vilá
got. Ezzel a nagy hanggal pedig 
nem visznek ki semmit. Illetve, mé
gis csuk kivisznek valamit: egy 
sztrájkolásra felhívó nagy táblát 
visznek ki a Torzsásra, de azután 
ezt is visszahozzák. Arra inti őket, 
hogyha szavaival meg tudta győzni 
őket arról, hogy igaza van, ne ve
gyüljenek soha e lármás csoportba, 
hanem igyekezzenek magukat szor
galmas, derék iparosokká kiképezni. 
Az álluiUKormány módot nyújt arra, 
hogy a tanult, képzett, józan életű, 
muukás iparosság akaratát és befo
lyását az állam ügyeinek vezetésé
ben érvényesíthesse. A láthatólag 
nagy hatást keltett felszólalás után 
Vágó Gyula igazgató megköszönte 
a jelenvoltaknak a szives érdeklő
dést és megjelenést, mire a nagyon 
szépen sikerült ünnepség a Szózat 
hangjai mellett véget ért.

— A katholikus olvasó kör folyó 
hó 14-én tartotta idei nyári táucmu- 
latságát a „Nyul*-hoz címzett kert
helyiségben. A táncmulatságnak 
szép idő kedvezett, ami azt ered
ményezte, hogy a kerthelyiség és 
táncterem egészen megtelt közön
séggel. A táncoló párok egészen a 
hajnali órákig vígan jártak a tán
cokat. A mulatság a jótékony cél
nak is szép anyagi eredményt hozott.
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—  A Magyar Gazdaszövetség köz
gyűlése. A magyar Gazdaszövetség 
u hó 23 áii déli 12 óráig Párádon 
tartja folyó évi közgyűlését, ame
lyet Darányi Ignác füldmivelési mi
niszter, a Szövetség elnöke szemé
lyesei! fog vezetni. Az országban 
észlelhető felforgató mozgolódások 
szükségessé teszik, hogy u gyűlés 
a magyar gazdatársadalom impozáns 
megnyilvánulása legyen, mely hatá
sosan ellensúlyozza a felforgatok 
tüntetéseit. Tekintettel a gyűlés 
fontosságára s arra, hogy azon Da 
rányi Ignác földmivelósügyi minisz
ter, szövetségi elnökkel a gazdatár
sadalom legelőkelőbb vezérei lesz
nek jelen, nagyon kívánatos lenne, 
hegy minél számosabban ve
gyenek azon részt. A gyűlés 
utáu d. u. 2 órakor társas 
lakoma a fürdő vendéglőben. 
Egy teríték ara 3 kor. A résztvenni 
szándékozók felkéretnek, hogy eb'.éli 
szándékukat f. hó lü-ig a Zeiuplén- 
v ár megyei Gazdasági Egyesületnek 
oly, czólból bejelenteni szíveskedje
nek, hogy a kedvezményes vasúti 
jegy vállasára jogosító igazolványok 
idejekorán beszerezhetők legyenek.

— Andrátsy Imre ét Mihály gró
fok balesete. „Homonim és Vidéké** 
írja: Vasárnap d. u. Andrása ) '  
Imre és Mihály grófok dr. Poos 
Miklós tanár kíséretében kikocsiztak 
az alsóbereki erdőség felé egy ki> 
pörkölt főzésére. A tüzes lovuk az 
utou megbokrosodtak s kifordítot
ták a kocsit, majd az elejével elro
hantak. Szerencsére kisebb-nagyóbb 
horzsolásokon és az ijedségen ki- 
kívül nagyobb baj nem történt.

— Harczezerü lövészét. A polgár- 
mester éitesit u város közönségét, 
hogy a helybeli houvéd zászlóalj 
legénysége juuius hó 25 én és 20-án 
reggeli 6 órától esti 7 óráig, junius 
27-en pedig reggeli 7 órától déli
12-óráig a várostól északnyugatra 
fekvő Hitka hegyen éles tölténnyel 
harczszerü lüvesztlet fog tartaui. 
Lővonal : a tíozsvapataktól a Feke
tehegy és Nagy-Hallgató felé. Ve
szélyeztetett község : Hoszulás, Szóp- 
haloiu, Hudahányacska, Mikóhaza, 
Kovácsvágusi huta és az ezek kö
zötti terület. Felhívja ennélfogva a 
város közönségét, hogy a fentebb 
kitett időkben a veszelyeztetett te
rületeken való közlekedéstől sajal 
jól felfogott érdekében tartózkodjék'

—  Évzáró vizsgálatok, A sátor
alj au j helyt állatni elemi iskolában: 
Junius 16 áu d. e. 8 órától kezdve 
a róni kath., gör. kuth., izr. hiltau- 
vizsgak. Juuius 16 áu d. u 2—4. 
a 11. A., fiú osztály vizsgája. — 
Elnök : Dómján Elek g. tag. Junius 
17-én d. e. 8—10 ig az L A., L B.,
11. A., 11. B., leányosztály vizsgája. 
Vizsgalati elnökök ■ az 1. A., leány - 
osatályban: Gyariualhy Béla, az 
1. B., leány osztály bán : Meczner
Béla, a 11. A., leány osztályban : Dé- 
kus László, a II. B., leány osztály
ban : Kincsessy Péter, d. u. 2—5 ig 
a 111. A., III. B., IV. V .-V l. fiú- 
osztály vizsgája. Elnökök a 111.
A. , fiúosztályban : Thuranszky László 
a 111. B.) fiú osztályban : Dr. Haas 
Bertalan ; a IV. fiúosztályban, Bér 
uálh Aladar, az V—VI. fiúosztály
ban : Dr. Székely Albert. Junius hu 
lö-én d. e. 8—11. a 111. A.) 111. B.)
IV. V—VI. leányosztályok vizsgája. 
Elnökök : a 111. A.) leány osztály bau : 
Eisert István, a 111. B.) leányosz
tályban : Matolai Etele, a IV. le
ányosztályban Dr. Kossuth János 
az V —VI. leány osztály bán : Dr. 
Horuyay Béla; — d. u. 2—4 ig az 
1. A.) 1 B.) és a 11. B.) fiúosztály 
vizsgája. Elnökök: az 1. A.) fiú
osztályban : llonscb Dezső, az 1.
B. ) fiúosztályban : Dr. Nyomárkay 
Ödön a 11. B.) fiúosztályban : Kiss 
Ödön gondnoksági tag. Kézimunka- 
kiállítás junius hó 18 án és lü-én. 
Junius hó 21-én ref. hittan vizsgák, 
d. e. a fiuk, d. u. hittanvizsgája a 
ref. templomban. Junius hó 22-én 
a gyermekek hálaadó istentiszteletre 
vezettetnek, s a bizonyítványok ki
osztásával a tanév bdzarása. — A sa- 
toraljaujhelyt isr. anyahttkozseg tsko.

lóban : Junius 22. hétfő d. e. 8—11. 
I. vegyes oszt. 8—11. II. vegyes 
oszt. d. u. 3—5. 111.—IV'. leány oszt. 
23. kedd d. e. 8—11. 111. fiú oszt. 
8—11 IV'. fiú oszt. Junius 23-án 
d. u. 4—Ü óráigj évzáró-ünnepély 
és az érlesiők kiosztása. Ezen vizs
gákra a t. szülőket és tanügybará. 
tokát szívesen meghívja az isko
laszék.

—  Uj vidéki lap Határszéli Újság 
címen uj politikai hetilap indult 
meg Ung varon Zom bory Dezső dr. 
jeles hírlapíró szerkesztésében. Az 
első szám igen tartalmasad és öt 
letesen van Összeállítva. Előfizetési 
ára egy évre 8 korona. Az uj lap 
minden hétfőn délután 5 órakor je
lenik meg.

— Az uj utcanevek. Mióta az ut
cák falaira és minden egyes ház ka
puja melle kiszögezték az uj utca
neveket jelző láblakat és házszamo
kat, azóta a közönség nincs tisztá
ban az utcák elnevezésével. Hogy 
a közönséggel niegösmertessük az 
utcák uj neveit, itt közöljük a vá
ros Ül utcájának régi és uj elneve
zését. A régi nevek, melyek közül 
sok eddig is egészen ösiueretlen 
volt a közönség elölt, az uj utca 
után zárjel között vaunak megne
vezve. Minden egyes utca hazait 
1 töl kezdve számozták. Az uj ne
vek ime a következők: VVekerie-tér, 
Főtér, Széchenyi, Kossuth Lajos, 
Kazinczy, Rakoczy, Petőfi, gróf So 
mogy i Ilona (azelőtt Papsor), Csil
laghoz, Andrássy, Jósika (azelőtt 
Vitéz), Maria (azelőtt Kaid), Boruih 
Elemer (azelőtt Kórház), Tompa 
(Simon deák), Zárda, (Pálos), \ o- 
rösinarthy (Lenuu), Jokay, Deák, 
Lonyay, Pázsit, Juslus (Károly \) 
Sziget (Virág), Virág (Görbe,), Sza
badság tér (llecske térj, Honvéd 
Kovács, Torok (Görög), Várhegy 
(Kazar), Majus-kut (Magda), Kertész, 
Sátor, Stuller Antal (Soiyoiu), Tö
kély, Víg, Bajza, Kislaludi (Lovag), 
Zápolya, Kölcsey (Hajnal), Árpád 
(Berecki), Munkácsy (Malom), Mol
nár István (Korona), Ujfalusy Endre 
(Színház köz), Bercsényi, Appouyi 
(Nagy uj utca), Schon Vilmos (Al
kotmány), Pipa, Erzsébet királyné 
(Erzsébet), Felsőzsoiy oiuka, Lakatos 
(Keiep), Csalogány, Bónis (Csapó), 
Kürdö (Korcsolya-köz), Óvoda (Lo- 
ny a> - koz), Kerek (Perecz), Palócit, 
Zrínyi, Herényi, Jávor, Dobó, Sze
mere, Hakóczi-tér, Matolai Etele 
(Fülemüle), Dókus Gyuia (Doku?), 
Bernáih, DrugeUi, Ttialy Kálmán, 
S z ív  (Besnyo), Dohány, Mező (Nagy
mez őj, Kossuth Ferenci (Baross), 
Battyányi, Lajos-köz (Apponyi), 
Karolyi (Hózsa), József, Zarandoa 
(Sarkallt) u), Meczner Gy ula (Teleki). 
Völgy, Fecske, Hózsa (Zóldla), Ke
reszt-tér (Lónyay), Houyva-köz, 
Sennyei (Erzsébethez), Nyúl, Szög, 
Boglyoska, Hegy, Kis (Sihátor), Is
kola (Károlyi-köz).

—  Uj huszkoronas bankjegyek Az 
Osztrák-Magyar Bank uj 2U koro 
nás bankjegyeket bocsájt ki. A hi
vatalos lap mai szama közli a bank
nak idevonatkozó hirdetményét, 
amely ből megtudjuk, hogy az uj 20 
koronás bankjegyek 1V07. év ja
nuár 2-áról vaunak keltezve s a 
budapesti és a bécsi főintézetek, 
szintúgy az összes fiókintézetek 
1Ü08. évi junius 22-éu kezdik meg 
az uj bankjegyek kibocsajtásat. A 
jelente; forgalomban levő 20 koro
nás bankjegyeket 1U10 junius 30-ig 
fogadjak el fizetésképpen vagy át
váltás céljából.

— Veszedelmes latogato. Szilvád 
látván a rendőrség elölt régebben 
üsraert, rovott múltú napszámos e 
napokban látogatóban volt Ore- 
hovszky János dohánygyári tüzor 
lakásán. Mielőtt, eltávozott volna, 
körülnézett holmi elvihető tárgyak 
után. Így a többek között ellopott 
több rendbeli ruha és fehérneműt 
a azzal úgy eltűnt, hogy a rendőr
ség nem tud nyomára akadni. El- 
fogalása iránt megtették a szüksé
ges intézkedést.

— Eltűnt fiú. Bósváry Aladár,

F E L S O M A  G Y A  R_0

Bózváry Károly gyöngyösi raáv. 
mozdonyvezetőnek a helybeli róm. 
kath. elemi iskolába járó 11 éves 
fiú, u ki Ujhelyben lakó rokonánál 
tartózkodik, folyó hó 15-én hazul
ról azzal távozott el, hogy' vizsgára 
megy. A fiú azóta nem tért vissza 
lakására. Közép termetű, gesztenye- 
szín hajú fiú köröztetése iránt ro
konai a rendőrkapitányságnál in
tézkedtek. Távozásakor fekete bár
sony nadrág és világoskék színű 
matróz blúz volt rajta.

— Baleset Koi'ács János helybeli 
vasúti előiuunkás folyó hó 12-én 
talpfák rendezésű közbeu kezén 
inegs* rült. Első orvosi segélyben 
Dr. Schon Hugó pályaorvos része
sítette. A sérültet lakásán ápolják.

— Menyasszonyok es volepenyek !
A katolikus eljegyzések érvényes
sége és a házasság formája dolga 
bau folyó év liusvét vasárnapján 
uj rend lépett életbe. Az uj rende
let megállapítja, hogy az egyház 
előtt csak az az eljegy zés érvényes, 
amely a plébános vagy két tanú je
lenlétében írott szerződés utján tör
ténik ; a szerződést a feleknek, a 
tanuknak és a plébánosnak alá kell 
írni. Ha az egyik fél írni nem tud, 
három tanú kell. Az eljegyzési szer
ződést a plébánia irattárában őrzik 
és egy külön úgynevezett eljegy
zési anyakönyvbe bejegyzik. Az 
idén április lü étől kezdve tehát 
csak az uj rendelet előírása szerint 
kötött eljegyzés lesz. jogérvényes, 
vagyis csak az ilyen hozza létre a 
következő jogeredményt : bármily 
más személyekkel kötendő házasság 
tiltó akadályát, sőt bői tó akadályt 
inas eljegyzés megkötésére, küzlisz- 
t ősségi bontó akadályt és végül kö
telezettséget és jogot a házasság 
megkötésére. A tisztán magunjeilegü 
eljegyzést a rendelet, nem tiltja meg. 
A házassági akadályok alól való 
fölmentést a menyasszony plébáno
sának kell kérni. A püspök vagy a 
plébános ezután csak határozottan 
megjelölt papnuk adhat felhatalma
zást az esketésro és p*. dig csakis 
saját plébániáján, illetőleg a püspök 
csakis saját egyházmegyéjének terü
letén belül.

— Felvágta a nyakat Csiucsár 
András nagymihályi (oldmivelő pün
kösd első napján a sorház-utcán 
végig iramodott élesre fent beretva- 
val a kezében, s még mi* lőtt a já
rókelők megakadályozhatták volna, 
elmetszette a nyakát s beesett az 
arokba. Egy öreg asszony fellár
mázta az utcát, mire csakhamar 
előkerült Guilnian Lipót dr. orvos, 
a ki az első segélyben részesítette 
az öngyilkost s beszállillatta a köz
kórháziul. Ott Ürley dr. főorvos 
es Miklós dr. alorvos műtétet vé
gezlek rajta, s sikerült uz öngyil
kost megmenteni az életnek. Az 
öngyilkos utóbbi időben elmehábo
rodott volt.

— lezus. Maria es Szent József
Az egyik esik megyei takarékban ri 
adt abraza'.tal kerle ki u pénzét 
egy asszony. Mindet, az egészet. A 
pénztárosnak feltűnt a dolog, annal 
is inkább, mert csak nemrégiben 
tette be pénzét az asszony. Meg
kérdezte tehát, miért kell neki olyan 
sürgősen az egész összeg? Mire a/, 
asszony nagy fontoskodva, közb**- 
küzbe kereszteket vetve elmondotta, 
hogy éjnek idején megjelent neki 
Jézus, Maria és Szent József, akik 
tudatták vele, hogy pár nap előtt 
elhunyt férje a pokolra jutott és 
most iszonyúan szenved. — Ok hár
man azonban, tekintettel az ő, már 
mint az asszony vallásoságára, haj
landók átvinni a menyországba. Az 
átszállítás persze pénzbe kerül. Mi
kor az asszony azt felelte, hogy 
neki nincs áiu pénze, Jézus, Maria 
és Szent József megfedték, hogy 
hazudni nem szabad ám ; mert hát 
van ő neki pénze a takarékban. És 
mikor az asszony megígérte, hogy 
másnap kihozza pénzét, megígérték 
mind a hárman, hogy még egyszer 
eljönnek. A pénztáros e bárgy uság 
meghallgatása után egy fillért setu

R S Z A G 1 H Í R  L A P

adott a tulhiszékeny asszonynak, 
ellenben jelentést tett a rendőrség
nél, amely a másnap csakugyan je
lentkező Jézust, Máriát és Szent 
Józsefet le is tartóztatta három 
Székely góbé személyében.

— Elveszet egy arany biztonsági 
tü, melynek felső részén két oldalt 
egy-egy fehér gyöngyszem, közepén 
egy piros kő volt

— Petőfi könyvtár. Szerkesztik: 
Endrődi Sándor es dr. Ferenci Zol
tán, a Petőfi-Társaság alelnökei I. 
kötet: Kéry Gyula: Friss nyomon. 
Kuuossy, Szilágyi és Tarsa kiadása 
x Pelöti-liáz javara. Irodaimilag és 
aesthelikaiiug egyaránt nagyjelen
tőségű az a vállalkozás, mely Pe
tőfi.könyvtár címmel a Petőfi-kul- 
lusz ápolására, a költő életviszo
nyaira és költészetére vonatkozó 
adatok összegyűjtése, feldolgozása 
s részben u Pelőfi-ház anyagának 
ismertetése cióljából indult meg 
Eudrödi Sándor és dr. Ferenci! 
Zoltán, a Petőfi Társaság alelnökei- 
nek szerkesztésében. Harminca fü
zetre, illetve tizenöt kötetre vau 
tervezve e hazafias vállalat, mely
nek egyes köteleit a Petőfi' iroda
lom legalaposabb ismerői és legne
vesebb íróink írják s kiváló magyar 
festőművészek eredeti rajzai díszí
tik. Az 1. füzet Kéry Gyulának, a 
Petöfi-Tarsaság titkárának, a jeles 
poétának ritka érdekességü müve: 
Friss nyomon, melyet Írója Petőfi 
uuiékeiiek szentelt. A küllő alakja 
és jelleme baiuuiatos küzvellenseg
gei és pla&ziicziiassal domborodik 
m e lapokból, melyekbe mozaik 
gyanánt egész sereg ismeretlen s 
történeti értékkel bíró adatot, em
ukét es epizódot hordott össze a 
szerző. Minden idők Petőfi-kutató- 
jauak becses forrásmü lesz Kéry 
könny ve, amellett élvezetes és ked
ves olvasmány is, melynek során 
megelevenednek elöltüuk a költő 
gyermekkora, epizódok az egri kis- 
papok korébeu, szerelme Med- 
nyansaky Berta iránt, házassága, 
anyja, Bem, a költő ücscse -- mio- 
deii, aminek csak valami köze le
het Petőfihez. E gazdag tartalom 
mellett s abban a pompás kiállítás
ban. melyben Kunossy, Szilágyi és 
Tarsa a füzetet a könyv piacira bo
csátották, valósaggal hihetetlenül 
olcsó az 1 korona 20 filléres ár * 
a kiadok nagylelkűsége még ennek 
bizonyos százalékát is a Petőfi-ház 
nuk szán la. Ily körülmények között 
a vaiiatal igazán méltó rá, hogy 
mindeu magyar ember könyvtárá
ban ott legy en.

— Rákóczi cipőkrém a legjobb
börféuy esi ló 5u/o a kassai Hákó- 
czi-szoüur alapja javára. Egyedüli 
gyarlója S z é k e l y  és T á r s a
K a sj» a.

— Korai főzelék, ezukorborsó zöld
bab, karalabe, ugorka, karfiol, kell- 
kapu&zlu, fcjessalata, gomba, hóna
posretek, idei burgonya, szőlőspárga, 
vegyesen postakosaranként 3 kért, 
viszonteladóknak külön árajánlat 
küldhető. Szabó Ü2 Csongrádról.

alkálikul natron-lithioa gyógyvíz"
Orvosilag ajánlva: húgy savas diathetiz, 
köszvény, cukorbetegség, gyomor, vese 

z húgyhólyag bántalmaknál stb.

M in t Uditő és borvlz páratlan.
Bővebb felvilágosítással szolgál a

kpuntí iroda: Bpd,LLip»l-kinlíl
Főraktár : NAGY FERENCZ 

urnái Sátoraljaújhely.
Kapható : gyógytárak, drogériák 

és füsserüzlctekbeii.
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N Y I L T - T É R .
K rovat alatt közlüttokért a szerkesztő 

nem felelős.)

H á r s f á i v á
g y ó g y f ü r d ő  

K lim atikus gyógyhely.
Vasuti állomás. Posta és távírda,
280 méter magasságban fekszik u 

tenger színe fölött.

ffirdöidény: mijns 1. szeptemb 30.
Gyönyörű fekvés, ozúndus levegő, 
tlársie és fenyőerduk. Kényelmes és 
olcsó ellátás. Modern berendezés. 
Hidegvíz gyógyintézet, K ásás fenyő 
belégzuleimek (inhalalurium.) Sava- 
uyuvizes és vasas ásvány vízfürdők. 
Orvosi felügyelet alatt álló kitűnő 

vendéglők.

jyógyvize kitűnő h a tá s a :
tüdöbajok, malária (nmczárláz), gége, 
börg- es tüdőhurut, máj- és lepett- 
gunatok, hólyaghurut, specifikus a 
görvélyes esoutbántalinak. Minden- 
tele idegbántalm ak,fejfájás, migruiu, 
bisterla. szédülés, ueliéz légzés, 
hypochoudria. Vérbajok, köszvóny, 
gurvóly, lmjakor, deiirium trem. polul 
Női bajuk, feliértolyás, sápkor, liu\ i 
zavaroknál, Készletesebb luivilugosi- 

tással szívesen szolgál

fi f&ríöigazgatóslg J(ars/alva
(Beregraegye.)

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

Kiadótulajdonos :
L A N O e S M A N N  M IKSA

Tk. 2845—908. szára.

jtrvcrisi hirdetményi kivonat.
A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 

tuint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy liudali Samu végreiiaj- 
talúnak, Domokos Jraréné végrehaj
tást nzeiivtdií elleni 115. korona tő
kekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a sátoraljaújhelyi kir. 
törvénysaék területén levő, Legényé 
községben fekvő és az 1881 : LX. 
t. ci. 150. § a értelmében egészben 
árverés alá bocsátott következő in 
gatlanokra.

1. a Legényéi 67. számú tjkvben 
foglalt s Soltész Miklós, kiskorú 
So.lész Tanius lar&tuiajdonosok, és 
Soltész Miklós renzben tarstu lajdo 
nos, e részlu n dologi adós nevén 
álló 134-160. 170.237. 631. hrszamu, 
a belsőségben levő fundus, kert, 
pince, kert és szántóból álló jószág 
testre 163 korona,

2. a legenyei 8. szánni tjkvben 
Matyi János, Kigvósy Tatuásné sz. 
Soltész Juliánná, Nádházi Menyhért 
né sz. Soltész Linka, Soltész Miklós 
Mihály, kiskorú Soltész Tamás, 
Soltész Vilma férj. Fekete Bertalan- 
né társtulajdonosok, és Tóth Mi 
hály né sz. Soltész Mariska végre
hajtást szenvedő nevén álló 377. 
hrszatu ház és fuudusra 329 ko
rona.

3. a legenyei 112. számú tjkvben 
Pólyák János és ueje Alarko Bor 
bála társtulajdonosok, és kiskorú 
Torna Audras részben társtulajdonos 
s részben dologi adós nevén álló 
109—111, hrsz 71. ö. i. számú ház, 
udvar és kert felülépitményi föld 
haszonvételi jogra 396. korona,

4. a legenyei 181. számú tjkvben 
Soltész Ferenc*. Kigyóssy Tamásné 
sz. Soltész Juliánra. Nádházi Meny- 
hérlné sz. Soltész Linka, So>tesz 
Miklós Mihály, kiskorú Soltész Ta
más, Soltész Vilma társtulajdonosok, 
‘•s lo ih  Mihályié >/. 8 o h é « S  Ma
riska végrehajtást szenvedő nevén 
álló GOO. hrszamu. a falu végén levő 
szántóra IU0 kor.

6. a legenyei 263. számú tjkvben 
Soltész Mihály, kiskorú Soltész Ta
más társtulajdonosok és Soltész Mi
hály dologi adós nevén álló (880- 381) 
hrscámu belsőségre és kertr 64 ko
rona.

Szerda június 17.

6. a legenyei 219. számú tjkvben 
Soltész Mihály, kiskorú Soltész Ta
más társtulajdonosok, és Soltész Mi
hály dologi adós nevén álló 382—384. 
hrszamu fuudus, udvar és kertre 82 
korona,

7. a legenyei 382. számú tjkvben 
Fekete Bertalaiiné sz. Soltész Vilma, 
kiskorú Soltész Tamás társtulajdo
nosok és Fekete Bertalanná Soltész 
Vilma dologi adós nevén Álló 217. 
219 hrszámu fundus, udvar és kertre 
88 korona.

8. a legenyei 383 számú tjkvben 
özv. Kigyóssy Tamásné Soltész 
Juliánná, kiskorú Soltész Tamás 
társtulajdonosok, és Marikovszk KAI 
mán sz. Soltész Juliánná társtulaj
donos és dologi adós nevén álló 
(249-247.) és 258. hrsz. 110. ö. i. 
sz. ház, udvar és kertre 580-korona,

9. a legenyei 417. számú tjkvben 
kiskorú Soltész Tamás társtulajdo
nos, és Hegedűs Jőszei s neje Ma 
gyár Johanna, s Zelvav Zsigmond 
társtulajdonosok és dologi adósok 
nevén álló 271. helyrajzi szám 
belsőkerlre huszonhárom koronában 
ezennel megállapított kikiáltási arhan 
az árverést elrendelte, és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 
1908 évi ju liu , ho 10 napján d e. 
10 Órakor Legenye község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10°/0 át va
gyis 15 kor. 30 fill., 32 kor. 90 fiil. 
39 kor. 00 f., 19 kor. 6 kor. 40 fill. 
8 kor. 20 fill. 8 kor. 00 fill. 68 kor. 
és 2 korona 30 fillért készpénz 
ben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42 
§-ab»u jelzett árfolyammal számí
tott és uz 1881 évi november bó 1 
én 3333 sz. a. kelt m. kir. igazság 
üg} miniszteri rendelet 8 §-ában ki
jelölt ovadékképes Irtékpapirban ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 LX. t. cl- 170 tj-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
gos elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Sátoraljaújhelyben a kir, törvény
szék mint telekkönyvi hatóságnál 
1908. évi április hó 2 un.

Vielland
kir. tszéki bíró.

Tk. 1746—908. szám.

jlrvtrói hirdetmény kivont.
A gálszécsi kir. járásbíróság, mint 

fkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Homza György vógrehajtatóiiak 
liiucso János végrehajtást szenvedő 
ellen 400 korona tőkekövetelés és 
jár iránti végrehajtási ügyében a 
saujhelyiakir. törvényszék, (a gálszécsi 
kir.jarasbirósag) területén lévő Tőké
iért bes községben fekvő, a tőkete- 
rebesi 617. sztjkvbeii A. 1. 1. 2. 3.
4. sorsz. alatt 2657., 2613., 2779. 
2869. brszámok alatt felvett ingat
lanból B. 7. alatt 5/24.ed részben 
Timcso János nevén álló jutalékra 
192 korona kikiáltási árban, az 
6/24 cd réssbö! 2/24-ed részt C. 2. 
sorsz. alatt özv. Bocskoros Mihály ne 
javára bekebelezett özvegyi haszon 
élvezeti jog fentartásaval, továbbá a 
tőketerebesi 518. sztjkvben A. 1. 2. 
sorsz. alatt 2465. 2350. hrsz. alatt 
felvett ingatlanból B. 1. alatt 1/2-ed 
részben ugyancsak Timcso János 
nevén álló jutalékra 821 korona 
ezennel megállapított kikiáltási ár
ban az árverést elrendelte, és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok 
1908 évi auy. ho 8 napjának d u. 3 
Órakor Tőketerebes község hazánál 
megtartandó nyilanos árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is 
eli.datni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10'o át vagyis
19 korona 20 fillért és 82 korona
20 fillért készpénzben vagy 
az 1881. évi LX. tvc. 42. tj-ban jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó l én 3333. szára 
alatt kelt lg. M. rendelet 8. §-á- 
ban kijelölt úvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezéhez letenni, 
vagy az 1881. évi LX. t. c. 170.

§-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál történt előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Uálszécsen, a kir. járásbíró
ság mint tkvi hatóságnál 1908. évi 
junius hó 1. napján.

Kall, kir. jbiró.

A  R á k ó c z i - u t c z a  4 6 . 
s z á m ú  h á z a m b a n  e g y  
ü z l e t h e l y i s é g  a z o n n a l  
k i a d ó .

H E R IC Z  S Á N D O R .

K idaó  la k á s .
Kazinczy-utcai 64-ik sz. házamban 
f. évi augusztus 1-től kiadó egy 
földszinti modern lakás, mely áll 
négy parquettes szobából, nagy 
verandából, fürdőszobából és az 
összes szükséges mellékhelyiségekből.

Bővebb felvilágosítással szolgál:

Csapó Lajos

Bútorozva vagy bútor nélkül a 
Wekerle-téri 4. sz. ház emeleti er
kélyen szobája ju lius 15-től kiadó.

Bővebbet :
Dr. Behyna Dezső

ügyvédi irodájában.

Peronospora, lisztharmat, sárgaság 
egyéb gomba és rovar kárositók 
ellen a szőllő. kert és mező részére

S C H L 0 E S I N Q
világhírű fruncziaországi, mezőgaz. 
dasági vegyész felügyelete alatt a 
marseilli Schloesing-ház 5 franczia 
gyárában készített és a világ legelső 
Iméleti és gyakorlati szakférfiai 
Ital kitűnőnek elismert Bordói pora 
s Lecsapott kénporai biztos és olcsó 

védelmet nyújtanak.

Leírás és árjegyzék mindenkinek d íj
mentesen.

Egyedüli vezérképviselet a magyar 
birodalom területére

F R A N K L  A D O L F
bank üzlete, Budapest, Eölvös-u. 19. 
(Eötvös-udvar, saját ház). — Telefon 

szám 26—40.
SCHLOESING permetezője, háti- 

és kézi kénporfujtatója (a világon 
a legjobb és legtökéletesebb) szin
tén nálunk rendelhető.

Kapható :

lanieám ann Jtik sa  és £ővy jflöalJ
papirkcreskedéscibcn Sátoraljaújhely.

T é g la  é s  c s e ré p  á r u s í t á s .
Tisztelettel értesítjük a n. é. épilő-közönséget, va

lamint az építész urakat, hogy a lorzsási téglagyá
runkba felhalmozott kitűnő minőségű 1-ső osztályú 
tégla és fedélcserepet legolcsóbb napi árban árusítjuk. 
A  rendelménycket úgy helyben, mint vidékre a vevő 
kívánságára a saját lógatunkon is haza Szállítjuk.

Értekezni lehet ReinilZ E lem ér úrral (lakik posta 
közben). Megrendelő bárcrák kaphatók: (lya rm a thy  
Béla vegyeskereskedő és W alle r M ór takereskedő 
uraknál.

A n. é. vevőközönség szives pártfogását kérik 

kiváló tisztelettel 

MÜLLER & RE1NITZ,
torzsáid téglagyára.

Nyomatott Landesmaun Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoralaujhely.
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