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V árosok és a végrehaj
tási novella.
Sátoraljaú jhely, augusztus 11

Téves fö lfogásra , a novella 
rendelkezéseinek nem ismerésere 
va ll az a g ya korta  h a llo tt nézet, 
hogy az uj tö rvé n y  az adóbehaj
tásra nem vonatkozik és hogy 
adóban le lehe t fog la ln i azokat 
az ingókat, m elyeket a novella a 
m a g á n jo g i igények kielégítése 
v é g e tt e lre nde lt végrehajtás ha
tá ly a  a ló l k ivon t H o g y  ez m eny
ny ire  téves, az a novella 29 §-ának 
rendelkezéséből azonnal kitűnik.

Ez a szakasz ugyanis világosan 
k im on d ja , ho gy „aho l korábbi 
törvényekben vagy egyéb jo g 
szabályokban az 1881. L X . t. c. 
(rég i végrehajtási tö rv é n y in e k  a 
a je len törvénnyel (a végrehajtási 
no ve lláva l) ha tá lyon k ívü l helye
zett, m o d ó s ito tt, vagy kiegészí
te tt szakaszára vagy rendelkezé
s ire  tö rté n ik  hivatkozás, azok 
h e lye tt a je le n  tö rvénynek meg
felelő szakaszát vagy rendelkezé
sét kell é r te n i."

A  közadók kezeléséről szóló 
1883. X L 1 V . t. c. 60. §-a szerint 
ped ig  közadók fe jében nem fog
la lha tó k  azon tá rgyak  és jöve
de lm ek, m elyek a b író i végre
ha jtás alá nem esnek. Ennek az 
5 1 -ik  szakasznak a he lyé b e lé p e tt 
a novella  2. §-a, (a mentességet 
fö lso ro ló  20 p o n t) s íg y  köve t
kezik, hogy nove lla  29. £-a é rte l
mében a novella 2  §-a az adó- 
végrehajtásoknál is alkalm azandó 
lesz.

M in th o g y  p e d ig  a szükséges 
ruhanem üekct, bú to rza to t s tb it 
adó fejében sem lehe t lefogla ln i, 
az adófizetők ped ig  önként nem 
fizetnek, k ilá tás van arra, hogy 
az I és III.  osztályú adóknak 
tö b b  m in t a fele behajtha ta tlanná 
vá lik  s igy a k incs tá r évenként 
8 — 10 m illió  koronával keveseb
be t fog  adózásban bevételezni, 
ille tve , m in th ogy erre  az összegre 
m égis szükség van, arra , hogy az 
á llam i háztartás egyensúlya fel 
ne b ille n je n  —  ezt az összeget 
k i fogják vetn i a tö b b i, még 
fizetőképes adófizetőkre. Ezek 
azután duplán m egadják a novella  
árát, m e rt nemcsak a 8 — 10 
m illió n y i állam i adó, hanem az 
ezek után k ive te tt községi, ille tve  
törvényhatóság i pó tadó  is b e ha jt
hatatlanná válik és m in th ogy a 
község, tö rvényhatóság  sem nél
külözheti az eként behajtha ta tlan
ná vá lt össze get: m indenütt kén y

telenek lesznek a községi, törvény- 
hatósági p ó tadó t is felem elni.

Van azonban a novellának egy 
o lyan intézkedése, am elynek kü
lönösen a kisebb javadalmazásu 
köz- és magántisztviselők fogják 
a hasznát lá tn i. A  végrehajtási 
novella 0. és 10. ai ugyanis 
kim ondják, hogy a fizetésnek csak 
egyharm ada és ez is csak úgy 
vonható végrehajtás alá, hogy a 
vég reha jtást szenvedő részére évi 
kétezer korona a fog la láson tú l 
is é rin te tlenü l m aradjon.

A z állam i tisztviselők közül 
m ár most azok, kiknek fizetése a 
2000 koronán alul van, adót f i
zetn i nem köte lesek és am ennyi
ben ezeknek a fizetéséből h iva
ta lbó l levonnák a IV . osztá lyú 
adót, úgy a novella intézkedéseire 
való hivatkozással fizetésük visz- 
szatartása m ia tt s ikerre l em elhet
nének panaszt a közigazgatási 
bíróság előtt.

Ugyancsak nem lehe t behaj 
tan i a IV . oszt kereseti adót a 
2000 koronánál nem tö b b  fize 
tést élvező m agántisztviselőtő l 
sem, hacsak cinként nem fizet, 
avagy vannak o lyan ingó i is, m e
lyek a végrehajtás alól mentes
séget nem élveznek. 1 )e hát lá t
tunk m i m ár olyan adófizető t, ki 
tudva azt, hogy az ad ó t ra jta  
behajtan i nem lehet, önként, ha
zafias lelkesedéssel siessen adót 
fize tn i?  A vagy ism erünk-e csak 
egy olyan kisfizetésű m agántiszt
v ise lő t is, k inek olyan in g ó i is 
volnának, m elyekre szüksége n in 
csen ?

Ezek fo lyom ányaképp a k incs
tá r vesztcsségc IV . osztályú adó
ban hozzávetőleges számítás sze
rin t 4 — 6 m illió  ko roná t tenne 
ki, m elynek tele után községi, 
tö rvény hatósági pó tadó is lévén 
kivetve, ez is behajthatatlanná 
válnék s igy  ezek az összegek is 
az állam i és önkorm ányzati pó t
adók felem elésével volnának pót* 
landók.

M in t az e lm ondottakbó l lá tha tó  
a szerény kis novella nemcsak a 
m agánhitelezők érdekét sérti, ha 
nem alkalmas arra is, hogy az 
állam, a községek és városok 
pénzügyi háztartását is megbé
nítsa és mindenféle adók, pó tadók 
em elését előidézze. Es m in th ogy 
az ország pénzügyi egyensúlyá
nak a megőrzése fontosabb m in t 
az, hogy a kereskedelemellenes 
irányzat m úló kedvtelésekben 
gyönyörködhessék, lehet valam i 
a lap ja annak a szállongó hÍrnek, 
hogy a nove llá t nem szentesitik.

Vagy, ha szentesitik is, az uj per 
rendtartással eg y id e jű le g  (és 
persze m ódosítva) fog é le tb e lé p 
te tn i. A d d ig  is, m in t L e x  Gün- 
theriáná t összepárosítják, a Lex 
Szapáriánával. E lég sokáig unat
kozo tt egyedül !

Dr Fehér Márton.

A népjólét előmozdítása.
A társadalmi élet számtalan ága

zatai nehezen hajlanak a szociális 
haladás szolgálataira.

Az emberek azt hiszik, hogy a 
népjólét megteremtésére elég: egy
részről a demokratizmus üres emle
getése és másrészről : a legelemibb 
számításokat is nélkülöző erőszakos 
követelések előtérbe állítása. Már 
pedig a népjólét előmozdítását a 
fenntehb irt társadalmi mozgalmak
kal előmozdítani nem lehet.

A kik a népet azzal ámítják, 
hogy a munkásság jólétét; — pél
dául sztrájkok — rendezésével, 
avagy a munkaadók és a munkások 
érdekeinek szembeállításával, állan
dóan elő lehet mozdítani, avagy 
hogy a demokratizmus üres han
goztatása elég, a társadalmi reudek 
ledöntésére és az egészséges szoci
ális társadalom megteremtésére, azok 
— súlyos közgazdasági viszonyokat 
nem ismerő népei — a maguk önző 
céljaira kihasználni, bolonddá lenni 
és végül mint vak eszközüköt kine
vetni és kigunyolni sem restellik.

A világosan látók szemeiben úgy 
tűnnek fel ezek a nagyon is céltu
datosan — űzött törekvések, mintha 
a népet örökre ko dúsból hoz óhaj
tanák kötni.

Tagadhatatlan, hogy a népjólét 
előmozdítása egyiko a legszüksége
sebb és a legsürgősebb m go dmdó 
társadalmi kérdéseknek. A szociális 
kérdések zöme, társadalmi utón 
soha sem lesz megoldható mert a 
nép szociális érdekeinek kielégítése 
a közgazdasági alapok termőképes
ségétől függ. I l i  olyan erőteljes 
alapokon all közguzdasagi életünk, 
ha olyan kimerithet'eii és termőké
pes annak talaja, hogy már is ké
pes a népjólét megoldásúhoz szük
ségeseket produkálni, akkor fogjunk 
hozzá és követeljük ezen produk 
tűntök olyan igazságos szétosztását, 
a mellyel egyedin biztosiiható a 
nép szociális érdekeinek kielégítése. 
Ha tehát közgazdasági életünk már 
vau annyira erős, hogy reális szá
mítások mellett a szociális kérdések 
sikeres megoldása remélhető, akkor 
elérkezett a cselekvés ideje. Ne 
halasszuk akkor a teendőket egy 
percre sem el mert minden elmu
lasztott pillanattal vétünk a — nép
jólét — a valódi szociális törekvé
sek érvenyesUlhetése ellen.

Viszont azonban, ha a közgazda- 
sági életünk és állapotunk, a szo
ciális kérdések megoldására tnég 
gyönge és ha a demokratizmus 
üres és erőltetett hangoztatása csak 
arra szolgál, hogy azzal a népet 
félrevezessék és a fennálló társa
dalmi read ellen naaitaák úgy es a
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népbutitó és népároitó törekvés, 
ha nem is a §-okba szedett tör
vények értelmében, de; egyenesen 
mint a népjólét fejlesztésének raeg- 
akasztására és hátráltatására irá
nyuló törekvés büntetendő cselek
ményt képez.

A népjólétet magának a népnek 
kell megteremteni. Egyenes és fél
reismerhetetlen szociális programra 
alapján.

Először is el kell fordulnia az 
üres jelszavakat hangoztató igyen- 
élők táborától. Másodszor az élet 
szükségleteinek a kielégítésére gaz
dasági alapokon kell szervezkednie. 
Harmadszor a néphitei rendezésére 
és a szükségleteinek olcsó beszer
zésére szövetkezeteket kell alakí
tania, váiosi takarék-pénztárt kell 
létesíteni és végül társadalmilag is 
oda kell fejlődni, hogy a népérde
kek megvédelraezése no kerüljön 
kizsákmányoló lelketlen és önsö 
emberek kezeibe, mert a nópvéde- 
Icm, a melyben ilyen alakok résae- 
sitik a népet, inkább szolgál annak 
kipusztitusára, mint a nép boldogi- 
tá.-ara.

Nincs arra szükség, hogy a nép, 
a munkásság a hazafias nemzeti 
irányról letérjeu, hogy a nép jólé
tet kiépítse. Sokkal jobban meg
vethető a népjólét alapja nemzeti 
irányban, mint attól eltéröleg. Ke 
méljük, hogy ezt a nép, a munkás
ság is felismerte már.

Ghypál.__

Egy havi közigazgatás.
— A közigazgatási bizottság ülése. —

— Saját tudósítónktól. —
Vármegyénk közigazgatási bizott

sága rendes havi ülését f. hó 10-én, 
hétfen d. e. tartotta meg Aíecgnor 
Gyula főispán elnöklete alatt a vár
megyeház közgyűlési termében. Az 
ülésen semmi fontosabb dolog — 
mely általános érdeklődésre tart
hatna számot, elő nem fordult. Ren
des szürke ülés volt, mely csak 
annyiban különbözött az uborka 
szezonbeli ülésektől, hogy a tárgyak 
szokatlan tömege került megvitatás 
alá.

A bizottsági tagok csekély szám
ban jelentek meg, ami a nyári 
üdülések miatt szinte természetes, 
összesen 3 választott tagja a bizott
ságnak vett ré.izt az ülésen : Matolai 
Etele, Meczner Béla és br. Sennyey 
Miklós. Kivülők jelenvoltak még: 
Thuránszky László főjegyző, lsépy 
Zoltán tb. főjegyző, Mattyasovscky 
Kálmán aljegyző, Pilissy László árv. 
h. elnök, dr. Lőcherer Lőrinc vár
megyei főorvos, dr. Szirraay István 
t. főügyész, Somogyi Bertalan t. al- 
ügyész, Eiserth István kir ügyész, 
Hünsch Dezső műszaki tanácsos, az 
államépitésceti hivatal vezetője, Sop- 
ronyi Károly pénzügyigazgató he
ly etes és Kóródy Ferenci segédtan
felügyelő.
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Az ülésről az alábbiakban számo
lunk be részletesen.

Délelőtt 9 érakor nyitotta meg 
Meczner Gyula főispán az ülést, szép 
szavakban üdvözli a Bodrogköz egy
hangúlag megválasztott érdemes kép
viselőjét. Beszédében rámutat br. 
Senuyey Miklósnak eddigi közéleti 
szereplesére és egy kérelemmel fejezi 
be szavait, hogy Sennyey báró uj 
állásában, ezután is viselje úgy szi 
vén a megye érdekeit, mint tette 
eddigi munkakörében. A lelkes éljen
zéssel fogadott üdvözlő beszéd után 
indítványozza még a főispán, hogy 
Lehoczky Endre kononok, bizottsági 
tagnak szinnai lelkészkedése 25 éves 
évfordulója alkalmából jegyzőkönyvi 
üdvözletét, — Nemthy József bizott
sági tagnak súlyos betegsége miatt 
pedig jegyzőkönyvi részvétét fejezze 
ki a bizottság. Mindkét indítványt 
egyhangúlag elfogadták.

Alispán! jelentés.
Az alispáni jelentésből, melyet 

isépy Zoltán tb. főjegyző olvasott 
fel kiemeleudők a következők . hogy 
a sztropkói körorvosi állás be van 
töltve. Az adókivetési és előírási 
munkálatok folyamatban vannak, a 
behajtások azonban szünetelnek az 
egész megyében. Julius hó 15-én 
Sátoraljaújhelyben és llomonnán utó- 
állitás volt, összesen 32 újoncot 
soroztak be. Közutakat helyenkint a 
tartós és erős esőzések megrongál
ták. Mezőgazdasági munkák folya
matban vannak. Takarmány termés 
helyenkint kevés. A szőlők termései 
jónak ígérkeznek. A gálszécsi járás 
12 községének határában a jég tel
jesen tönkre tette a termést, a sztrop
kói járásban szintén nagy kár van. 
Alispáni iktatóba julius hó folyamán 
összesen 2473 ügy darab érkezett be, 
melyek hátrálék nélkül feldolgoztat
tak. A járásokban szintén csak néhol 
van csekély hátrálék. A vármegye 
területén julius folyamán 315 bűn
tett és vétség fordult elő, ebből 96 
testisértés, 87 lopás 2(1 tűzvész. A 
közigazgatási hatóságok ügykörébe 
utalt kihagási eset 482 fordult elő. 
Amerikába kivándorolt 50, onnan 
visszatért 283 egyén. Útlevélért 120 
folyamodvány adatott De.

Az alispáni jelentés felolvasása 
után Eisert István kir. ügyész szó
lalt fel. Szóvá tette a gyakori bá
nyaszerencsétlenségeket és a cigá
nyok garázdálkodásait. Mindkét pa- 
naszra vonatkozólag utasította a 
bizottság az illetékes hatóságokat a 
legszigorúbb eljárásra. Az alispán 
jelentősét különben jóváhagyólag 
tudomásul vették.

Aljegyzők.
Gr. iladik-Barkóczy Endrének a 

kiegyezés választott bíróságába ren
des taggá való kiuevczéne alkalmá
ból hozza intézet üdvözlő táviratra 
küldött köszönetét ürömmel vették 
tudomásul. — 32 kivételes nősülés 
iránti kérelem adatott be. Vala
mennyi pártolólag terjesztetett a 
honvédelmi miniszterhez.

Bodroghalász községnek a makos- 
holykai ut költségeinek viselése alól 
való felmentése iránt beadott kérel
mét elutasítottak. — A tokaji köz
ségi óvoda, a iazonyi állami iskola 
és a bodroghalászi községi iskolai 
alapvagyon 1907/8. tanévi száma
dásait jóváhagylak.

Tiszti ügyészek.
Scirmay István tiszteletbeli fő

ügyész referadája alapján több rae- 
zorendöri ügyet intézték el. Ond, 
Végardo, Komlóska, Tisza! uc. Erdő
horváti, llároiuhula, és Luka küzsé 
gek legeiőrendtartasait jávaliagy- 
ták. Monok és Hernádnémeti közsé
gekkel szemben pedig —— miután 
vonakodnak a legelőrendtartási el
készíteni — a törvény teljes szigo
rával lépnek fel.

Somogyi Bertalan alügyész refe- 
rádája alapjai) több behajhatatlan 
gyógyköltseget átutalnak az orsz 
betegápolást alap terhére.

Arvatzeki elnök.
Pilizsy László árvaszéki elnökhe

lyettes jelenti, hogy az árvaszék

ügymeneté kifogástalan mindössze 
ItH hátralékos Ugydarab van.

T. főorvos.
Dr. Lőeherer Lőrinc tiszti főor

vos, jelenti a közegészségügy álta
lában rosszabbodott. A vorhony, 
kanyaró, vérhas járványszerüleg lép
nek föl. A szükséges óvintézkedé
seket mindenütt megtétette. Gép
lésnél két súlyos sérülés történt; 
rendőri hullavizsgálat 5 volt. Meg
vizsgálta a hunionnal közkórházat 
a bizottság multi üléséből nyert uta
sítás alapján s beigazoltunk látja, 
hogy sem az igazgató-főorvos, sem 
a gondnok nem bírnak kellő jártas
sággal a kórház gazdasági ügyei
nek vezetésében. Kívánatos volna 
a szomszédos telek megszerzése s a 
kórháznak vízvezetékkel és villany
világítással való ellátása. Mindezek 
tárgyában alispánt kérik fel jelen
téstételre és gr. Andrássy Sándort 
fogják felkérni közbenjárásra.

Kir. ügyész
rendes havi jelentésén kívül semmi 
fontosabbat sem jelentett.

Kir. pénzügyigazgató
Sopronyi Károly kir. pénzügy igaz 

gató-helyettes jelenti, hogy az adó 
kivetési munkálatok befejeztettek. — 
Az államkincstár követelése Zemp
lén vármegyében 1908. julius hó 
31-én 2.784,043 kor. 27 fili. egyenes 
adó és (54403 kor. hadmentessegi díj. 
Befizettetett julius hó végéig egye
nes adóban 821,818 kor. 21 i'ill. had- 
dijban 4201 kor. Közvetett adókban 
03,138 kor. 71 liil. bélyeg és jog- 
illetekekben 70,933 kor. 91 fiil. Hát
ralék julius vegén 1900225 kor. 00 
fill. egyenes aüo és 00202 kor. had 
mentességi dij. — Főispán kérdezi, 
hogy miután hozzaérkezett panasz 
szerint a nagymihályi pénzügyőri 
biztos valósaggal megakasztja a 
nagymihályi sörgyár rendes műkö
dését folytonos szekatúrájával, tör
tént-e ez irányban intézkedés. Fénz- 
ügyigazgató-helyettes kijelenti, hogy 
vizsgalatot indít a biztos elten s ha 
az a törvénytől éltért volna, meg 
fogja büntetni.

Tanügy.
Kóródy Ferenc segédlanfelügyelő 

jelenti, hogy a kuilusziuiuiszler 495 
magyar nemzeti címert s 373 hyiuuus 
táblát küldőit az alsó 8 járás népis
kolai közt leendő kiosztás végeit. A 
miniszter 144 leiekezeti tanítónak 
fizetés kiegészítés és korpótléki al 
lamsegély címén ez év 1. felében 
114,400 aorouál utalványozott.

Allamépiteszeti főnök.
Hünsch Dezső kir. műszaki taná 

esős, előadja, hogy a kereskedelmi 
minist Ur a Ktráái ut kavicaolására 
237,000 koronát engedélyezett házi 
Kezeles mellett. A 200 méteres szür- 
nyegi Bodroghidépitése serényen 
folyik. — Előterjeszti az 1909. és 
1910. évekre szoló ulfentattási költ
ségelőirányzatot. E szerint a szűk 
séglet 1909-ben 5(55,008 kor. 1910- 
een 509,158 kor. A bevétel 389,533 
koronát tesz, 1909. évre, teliat 198 
ezer, 1910 re pedig 140 ezer korona 
fedezetlen összeg mutatkozik, me 
lyeknek államsegélyként leendő uta
lása lesz a kereskedelmi kormánytól 
kérendő. — Az útadó Zemplén vár
megye területén 1909, évre is lO’/0 
kai van előirányozva. Az utkaparuk 
fizetése eddig 30—32—34 kor. volt. 
1909 tol két osztályba sorozza őket 
s 38 és 40 korona havi fizetést kap 
nak. A törvényhatósági utbiztosok 
utiatalanyát is emeli a költségvetés 
az eddig volt éveukiuti és kiloiné- 
terekiuu 8 kor. 80 fid.-ről évenkint 
és kilométerenkiut 10 koronára. 
Uaska-Vajani híd felépítésére fede- 
zet nem lévén, erre államsegélyt 

_ Ag ülés Jeli fél 1 órakor 
véget ért.

fi mi parlamentünkből.
—  Várósi közgyűlés. —

— Saját tudósi tónktól. —

A régi városi gazdálkodást ér
dekesen jellemző ügy került tár
gyalásra a város tegnap megtar
tott rendes közgyűlésén. A  vár 
megye törvényhatósági bizott
sága felülvizsgálván a város 1903, 
1904 és 1905 évi számadásait, 
megállapította, hogy a város ta
nácsa az 1903. évben 12814 
kor. 30 fillérrel és 1904. évben 
14195 kor. 06 lilérrel, 2  év a la tt 
összesen 2 7 , 0 0 9  kor. j ó  fillé rre l 
lép ték  á t önkényüteg a költségve
tési Intelt és ezért Jegyeimé eljá
rást rendelt e l a vátosi tanács 
illető ta g ja i ellen.

Lnnél a törvényhatósági bi
zottsági határozatnál fényesebb 
bizonyítékot nem lehet lelliozni 
annak bizonyítására, hogy Szé
kely Elek uralma rég megérett 
a teljes megsemmisítésre.

Hasábokat lehetne Írni erről 
a gazdálkodásról, de lapunk szűk 
tere nem engedi, hogy ezúttal 
bővebben foglalkozzunk ezzel az 
ügygyei. Jövő számunkban azon
ban sort keritünk ennek a nem 
minden pikkantéria nélkül levő 
ügynek bővebb megvilágítására.

Ezúttal csupán —  szintén a 
tegnapi ülésen tárgyalt —  egy 
másik lontos ügyről kívánunk egy
két szóban megemlékezni. A  kép
viselőtestület B ú z a  Barna indít
ványára kimondotta, hogy 100,000 
korona költséggel egy ipari áru
csarnokot létesít, megtelelő állam
segély nyerése céljából felterjesz
tést intéz a kormányhoz.

Az ipari árucsarnok létesítésé
nek fontosságát az iparosok hely
zetére való kedvező hatását nem 
egyszer fejtettük már ki e lap 
hasábjain. Most tehát nem térünk 
ki arra, azt azonban leszögezni 
kívánjuk, mint az uj alakulat egyik 
kedvező jelenségét, hogy a kép
viselőtestület tagjai egyhangú 
lelkesedéssel járultak hozzá e 
nagyszerű eszme megvalósításához.

Sorra került azonkívül a teg
napi gyűlésén a sátoraljaujhely- 
szobranczi ?asut építésére elő 
munkálati engedély kérése, és le- 
tárgyaltatott egy szabályrendelet 
is. Szóval a tegnapi közgyűlés 
cseppet sem mondható nyári 
közgyűlésnek, hacsak a jelenvolt 
képviselőtestületi tagok ieltünoen 
csekély számát nem tekintjük. 
Ehhez pedig hozzá vagyunk szok
va —  még télen is.

Egyébként az ülés lefolyásá
ról az alábbi részletes tudósítá
sunk számol be.

I’ . hó 11-én, kedden d. u. 3 óra
kor Sátoraljaújhely r. t. varos kép
viselőtestülete K i s s  Ödön h, pol
gármester elnökiébe mellett rendes 
közgyűlést tartott. A közgyűlés iránt 
a képviselőiestül éti tagok kevés ér
deklődést tanúsítottak, amennyiben 
az ülés megnyitásakor alig voltak 
15 en. Ez a szám a gyűlés folyamán 
alig szaporodott. Jelen voltak: Hor
váth József, Szedlak János, Uhu- 
dovszky Móric dr., Matolai Etele, 
Gathy Géza, Székely Albert dr., Ha
lasz József, Rosenthal Sándor dr., 
Lépy István, Majoros Gyula, Kin- 
csesy Féter, Kosé Salamon, Lidiién- 
stein Jenő dr., Némethy Bertalan, 
Búza Barna dr., Buhyna Miklós, Ké
pes Gyu*a» Haas Fülöp, Szirmay

István dr., líeric Sándor, Bettelheim 
Sándor. Haas Adolf, Kapu Gyula, 
Klein Andor, Kulics János, Widder 
Gyula, Heichard Lajos, és Krausz 
Lipót képv. testületi tagok és az elöl
járóság tagjai közül . Pataky Miklós, 
dr. Heichard Salamon, Hakraányi 
Jenő, Kérészy Gyula és Mitrik Mi
hály.

Fegyelmi a tanács ellen.
Mindjárt szenzációval kezdődött 

a gyűlés. Rak mányi Jenő h. gazda
sági tanácsos felolvassa a törvény
hatósági bizottságnak az 1903. és 
190-1. évi zárszámadásokra vonat
kozó határozatát, mely megállapítja, 
hogy a tanacs e két évben 2701)9 
kor. 36 fillérrel lépte önkényüleg 
túl a költségvetési hitelt és miután 
a tanácsnak ezen eljárása az 1888. 
XXII. te. 127 §-ába ütközik, ezért 
a városi tanács illető tagjai ellen a 
fegyelmi eljárást elrendelte s a tör
vényhatósági bizottság megbízta a 
vármegye a’ispánját, hogy az ille
tők ellen a fegyelmi vizsgálatot in 
ditsa meg s az eredményről annak 
idején jelentést tegyen.

E pontnál csupán Némethy Ber
talan szólalt fel, aki örömmel üd
vözli a törvényhatósági bizottság 
tisztitó muukáját és indítványozza, 
hogy a képviselőtestület vegye tu
domásul a törvényhatóság határo
zatát, a határozatot pedig a henne 
foglalt utasítások jövőben való fi
gyelembe vétele czéljából adják ki 
a tanácsnak és a pénzügyi bizott
ságnak. — Az indítványt elfogadták.

Apróbb ügyek.
A Szentgyürgyi Dezsőnó kegy

diját, a kezelő és segédszemélyzet 
korpótlékát, Nasztanovics Mihály 
korpótlékát és Stein Jánosné segé
lyét jóváhagyó törvényhatósági bi
zottsági határozatokat tudomásul ve
szik.

A házi pénztár és a gyámpénztár 
II. negyedévi vizsgálatáról felvett 
jegyzőkönyveket tudomásul vették. 
E pontnál több képviselőtestületi 
tag azt az óhaját fejezte ki, hogy 
jövőben az ilyen ügyeket a szám
vevő referálja. A polgármester meg
ígérte, hogy ily irányban intézkedni 
fog.

A hídmérleg kezeléséről Sch v arc 
D. Ignác eddigi bérlő lemondott. A 
hídmérleg kezelésével Grüncveig 
József kereskedő lett megbízva.

A szőlőtelep eladását a vármegye 
nem hagyta jóvá, mert az iratok hi
ányosán voltak felterjesztve. Miután 
a hiányzó iratok már pótlólag fel
terjesztettek, újból kéri a város az 
eladus jóváhagyásai.

Sátoraljaújhely — izobránoi 
vasút.

Búza  Barna dr., indít vány t adott 
be, hogy a varos kérjen egy Sátor- 
aljaujuely—szobránci vasút építésére 
előmunkálati engedélyt. A kérelmet 
a prtiizügji bizottság elfogadásra 
ajánlja.

W 1 d d t r Gyula nagyon ürül, 
hogy u vasútvonal kiépítése iránt 
ily nagy az érdeklődés, inért ebben 
latja a vasút mielőbbi felépítésének 
szükségét. De mivel egv privát vál
lalkozó már nyert erre a vasutvo- 
na ra előmunkálati engedélyt és tu
domása szerint ez a vállalkozó se
rényen munkálkodik a vasútépítés 
előmunkálatain, nem látja célszerű
nek, ha a város is kér előmunkálati 
engedélyt. De mivel vannak egyes 
vailaiko/.ók akik az ilyen előmunká
lati engedely ly el visszaélnek, in
dítványozza, hogy a polgármester 
kiserje figyelemmel a/, engedményes 
vállalkozó munkálatait és ha úgy 
taláija, hogy az előmunkálatok nem 
folynak u kellő erélylyel, tegyen 
indítványt u képviselőtestületnek az 
előmunkálati engedélynek a város 
részére való megszerzése tárgyában.

Búza Barna : Csak azért tette meg 
indítványát, mert ha a város is meg 
szerzi az előmunkálati engedélyt, 
sakkban lehet tartani a vállalkozót 
es szorítani lehet a gyorsabb mun
kára. Hozzájárult Widder indítvá
nyához.
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Ipari árucsarnok
Ugyancsak Búza Barna indítvá

nyozza, hogy ÜO.(KX) kor. befekte
téssel ipari árucsarnokot építtessen a 
a város. Miután pedig biztatást nyert 
a kormánynál, hogy az építési költ
ség annuitási összegének megfelelő 
államsegélyt kaphat a város ez épít
kezéshez. ajánlja hogy az államse
gély megadása iránt feliratot intéz
zenek a kormányhoz. A közigazga
tási és rendészeti bizottság, valamint 
a pénzügyi bizottság pártolólag ter
jeszti az indítványt a képviselőtes
tülethez azzal a módosítással hogy 
az árucsarnok 100.000 korona befek
tetéssel épüljön.

Az indítványt nagy lelkesedéssel 
fogadta a képviselőtestület és elv 
ben hozzájárult az épitkezé>hez. 
Néraethy indítványára kimondották 
még, hogy jogerőre emelkedés előtt 
már megkérik a kormánytól az állam
segélyt.

Szemétkihordási szabály
rendelet.

A szemétkihordásról alkotandó 
szabályrendelet felett bosszú vita 
indult meg, melyben részt vett a 
képviselőtestület jelenvolt tagjainak 
nagy része. A mintegy 1 óráig tartó 
vita eredménye pedig a Német hy 
által benyújtott következő határozati 
javaslat volt:

A képviselőtestület a felolvasott 
szabályrendeletet elfogadja és meg
hirdetés után jóváhagyás végett 
felterjeszteni rendeli azzal, hogy 
az életbeléptetés iránt, valamint 
a felett, hogy a szeraéthordatást 
házilag, vagy vállalat utján kíván- 
ja-e foganatosíttatni, a végérvé
nyes jóváhagyás után fog hatá
rozni.

Felhívja egyúttal a tanácsot, 
hogy ennek idején a házi kezelés 
részletes költségvetését terjeszsze 
elő és tájékoztassa a képviselőtes
tületet afelett, hogy mik volnának 
az előnyei, vagy hátrányai a házi 
és utcai szemet házilagos, vagy 
vállalat utján való kihordatásának, 
illetve ezzel kapcsolatban az utcák 
vállalat utján leendő tisztánlarlá- 
sáliak.

Panasz egy városi alkal
mazott ellen.

Klein Géza kereskedő panaszt 
emelt a képviselőtestületnél, hogy 
Prezenszky László fogy. adóellenőr 
részéről folytonos zaklatásnak van 
kitéve és hogy Prezenszky gorom
bán viselkedik a felekkel szemben. 
A képviselőtestület tagjai élesen 
keltek ki a magáról megfeledkezett 
tisztviselő ellen, sőt Horváth Jó
zsef volt fogyasztási adópén t̂arnok, 
mint beszámíthatatlan, nem nor
mális embert jellemezte Prezeusz- 
fcyt.

A képviselőtestület Búza Barna 
indítványára utasította a polgár
mestert, hogy Prezenszky ellen 
vizsgálatot indítson és ellene a leg
szigorúbban járjon el.

Vege tele
közeledett ezután az ülés és ezért 
gyors egymásutánban tárgyalták le 
a további pontokat.

Prezenszky Lászlónak a bírság
pénzek felosztása ellen beadott fe* 
lebbezését elutasították.

Tudomásul vették, hogy a milla- 
niurai alap ez évi kamatait Matolay 
László Vili. oszt., a pariiéi Molnár 
István alap kamatait pedig Krafcsik 
János VI. o. tanuló kapta.

Schmied Lajos rendőrkapitány 
szabadságidejére K e l In er Sámuel 
alkapitányt megbízták a kihágási 
ügyekben való ítélkezéssel.

A rendőrkapitánynak a rendőrle
génységnek a dzsiu dzsicu fogásokra 
való kitauitúsa és a rendőrség ré- 
széro 2 kerékpár beszerzése iránt 
beadott javaslatait levették napirend
ről.

Hitelesítő ülés f hó 14-én d. u. 
fél 4 órakor lesz.

H Í R E K .

Kabaré hangverseny a 
Magyar Királyban.

Sok szép műélvezetben volt p.;ár 
része az újhelyi közönségnek. Azok 
a művészek a kik hozzánk leráiidul- 
nak egy-egy estére, tudatában van 
nak, hogy olyan közönség előtt mu
tatkoznak be, akik megértik és meg
becsülik mii v esze tűket.

Összejött tehát most is néhány 
olyan művészember, akik egész bát
ran az ország első színpadján is he
lyet foglalhatnak és kabarét társu
latot alakítva, eljönnek hozzánk, 
hogy f. hó 15-én, szombaton és 10-án, 
vasarnap este a Magyar Királyban 
előadást tartsanak. Azt hisszük, 
nemcsak a műsorból, de az előadói 
művészek névsorából is következ
tetve, hogy ritka szép élvezetes es
tének nézünk elébe.

Azok a nevek, akik a pódiumon 
meg fognak jelenni, garancia arra, 
hogy művészetet produkálnak, szép 
fi lemelő és mély művészétét, ame
lyet a mai napi robotban kifáradt 
lelkűnkbe, szépet, gyönyönyürüet, 
magasztosai ébreszt. így is kell 
lenni. Szüksége van lelkűnknek ilyen 
szórakozásra, szüksége van erre 
minden kuliur embernek, mert kü
lönben belefásulnának az élet küz 
delmei között az örökös robotba.

A művész-társulat conforencierje 
— és ez az első szenzácziő — Csil
lag Szerén, a vigopera volt tagja, 
az aradi színház újonnan szerződte
tett alténekesnője. Művészi körükben 
ez a név nem ismeretlen. Még egész 
fiatal leány, aki rajongó papnője a 
TJiáliának. Művészete nemezük ab
ban a csudás alt hangjában rejlik, 
hanem sziporkázó szellemessége teszi 
még érdekesebbé. Mindkét istenadta 
tudományát nemsokára megismeri a 
közönség és hisszük, hogy ezt a fi
atal leányt minden bájosságával és 
művészetével a szivébe fogja zárni. 
Konferálásai mellett énekelni fog 
kurucnótákat és a legújabb Fráter- 
nótákat. A társulat tübbUagjai egy 
tül-egyig méltó partnerei lesznek.

Kőszegi Aranka a pozsony i szili 
ház szubrettje, akinek műsorából ki
emeljük a Háremhölgy, a Jászleany 
és a Tudákos Böske című kuplékat. 
A férfiak közül Kondor Miklós, a 
Király-szinház tenoristája fog fel
tűnést kelteni gyönyörű hangjával. 
Műsora : a Festi nők, Olasz dalok, 
Musika proi pilta, Rózsa románc és 
még sok más Dezső Vilmos, szintén 
a Király-szinbáz tagja, komikusa, 
rendkívül ügyei mókáival es kupiéi
val állandó derűs hangulatban fogja 
tartani a közönséget. Műsora: Földi 
a csudagyerek, Frimm diadala, stb. 
A zongora mellett Kőszegi Olga fog 
ülni. Valóságos virtuóz, aki akar ön
álló számban is fellephetne a hang
versenyek pódiumán

így fest u társulat. Ennél többet 
nem kívánhat a legkényesebb izlesii 
közönség sem. Hisszük, hogy meg
érdemelt pártfogásban fogjak része
síteni.

— Tennisverseny. A „Sátoraljaúj
helyi Telin is Egylet** Méltóságom 
Meczner Gyula, főispán Méltóságos 
Dókus Gyula, alispán Nagyságos 
Kiss Ödön, h. polgármester urak 
védnöksége alatt 1Ö08. évi augusz- 

i tus hó 20—23. napjain Sátoraljaúj
helyben, a Chudovszky féle kertben 
lévő pályán Lawn-tennis versenyt 
rendez, melyre az érdeklődő játé
kosokat és közönséget ezennel 
meghívja. Verseuyszamok : 1. b érfi
egyes verseny Zetupl n vármegye 
férfi tennis bajnokságáért. 2. Női 
egyes verseny Zemplén vármegye 
női tennis bajnokságáért. 3. Férfi 
egyes előny verseny. 4. Női egyes 
előny verseny. 5. Vegyes páros 
előnyverseny. 0. Férfi páros előny- 
verseny. Nevezési dijak : Az 1. és

2. versenyszámoknál 4 korona, a
többi ersenyszámoknál 2 korona.
A nevezések, a nevezési dijak egy-
idejű b(‘küldése mellett, augusztus
hó 18-án d. e. 12-óráig Matyi Béla
verseny titkárhoz (Vár imgyehiíia)
intézem ők. Sorsolás úgy maion nap
nap d. i. (i órakor a len lis pályán.
Az 1, 2 3, és 4. versen vszámokuál
8 nevezés esetén 1. és II. dij. 12
nevezés esetén pedig im g két III.
dij ; az 5, és ti, versenvszámokuál
pedig a győztes párok r* szere egy
egy dij tűzetik ki, a névezések .-'zá-
mához képest azonban a dijak
száma s emelkedik. A versenynél
a „Magyar Országos L iwn-Tennis
Szüvetst*g" szabályai az irányadók.
A versenyeli „Siazenger selected**
labdák esznek hasznalv.». A verse
nyék napoukint délután iéi 4 óra-
kor kéz• lödnek .

Szőlészeti szakosztályi ülés. A
Zemplén vármegyei Gazdasági Egye
sület szőlészeti és borászati szak
osztályának f. hó 15 éré hirdetett 
gyűlése közbejött akadályok miatt 
f. hó 17-én d. u. 2 órakor fog meg 
tartatni.

— Hirdetmény. Az 1008. évre ki 
vetett 111. o?-zt. kér. adó kivetési 
lajstrom a in. kir. pénzügy igazgató
ság állal érvényesíttetett; minek 
folytán ezen kivetési lajstrom az 
általános jöv. pótadót illetőleg az 
1883 évi XLIV. t. ez. 10 íj -a értei 
méhen a fo.yó évi augusztus hó 
0-től augusztus hó 17 ig a város 
adóügyosztályába közszemlére ki 
van leve. Ertesittetnek teliál mind
azon adózók a (kik ezen adónem
mel már a múlt évben is megvol
tak róva, a lajstrom kitételének 
napját; h.) azon adózok pedig kik 
a kivetési lajstromban megállapított 
adóval első ízben rovattak meg, 
adótartozásuknak az udókünyvecs- 
kebe történt bejegyzésit követő 15 
nap alatt a város ad 'ügyosztályába 
beadandó felszóiam.ássál élhetnek. 
Sátoraljaújhely, 1008. augusztus hó 
5-én Kiss Odón li. polgármester.

— Harczaszati lövészet. A polgár-
mester értesíti a város közönségét, 
hogy a helybeli honvéd zuszlóalj 
legénysége a f. évi augu-ztus hó 
21. napján re geli 7 órától esti 6 
óráig harszerü lövészetet éles töl
tény nyel tart a várostól északnyu
gatra fekvő Ritka hegyen tartani. 
Lővonal a Bozsva pataktól a Fekete 
hegy és .Nagyhallgató felé. Veszé
lyeztetett községek : Sséphalom-
Rlidabányácska, Mikóhá/.a, Kovács, 
vágásihuta és az ezek közötti te
rület Felkéri egyuitál a polgármes
ter a közönséget hogy a fentebb 
kitett időben és helyeken saját jól 
felfogott érdekében ne közlekedjék.

— Ipartestületi mulatság A tolcsvai 
általános iparte.-tiilet 1008. augusztus 
hó 15 én a -Koron >« szálloda ter
meiben saját pénztára javára zárt 
körű táncestélyt rendez. Belépti 
dij: Stemóiyjegy 1 kor, <10 fill. 
Családjegy 3 korona. Kezdete este 
fél 8 órakor.

— Baleset. Folyó hó 5-én Reis- 
man és Roth Bajza utcai gépmű
helyében Singlárszky István tanuló 
miközben egy kést köszörült, jobb 
keze eg) ik ujjún megsérült. A sérü
lés, mely a tanonc saját vigyázatlan
sága folytán következett be, küny- 
nyebb természetű. Sérültet lakásán 
ápolják.

Lopott tárgyak. A rendőrkapi
tányi hivatalban fekvő körözés 
szerint egy duplafedelü. fekete alap
pal biró. zománcozott kulcsos női 
arany óra, melynek 82359 száma 
van es bebő köpeny ego réz, — 
továbbá egy duplafedelü remontoir 
női arany óra 32238 számmal és 
<?gy pár arany fülbevaló egy kisebb 
gyémántkővel, — lopás gyanúja 
miatt lefoglaltatott. Igazolt tulajdo
nosa a rendőrkapitányi hivatalban 
átveheti,

— Rendőri hír. l*opas. Halaburka 
Anna helybeli cseléd W. M. szolgá
latadója kárára 80 korona készpénzt 
és fehérneműt lopott. — A tolvaj 
cselédet letartóztatták.

— Kedelyes házastársak. A lb n t  
József helybeli napszámos a minap 
kissé pityókos állapotban reáfogta 
feleségére, Veréb Máriára, hogy pén
zét és több ruhauemUjót ellopta. Ez
ért olyan haragra lobbant, h ogy fel
jelentést tett a rendőrségnél ós kö
vetelte, hogy a „tolvaj asszonyt" 
csukják le, mert ő nem hajlandó neki 
megbocsátani. A rendőrség megtette 
a károsult kívánságát. A megvádolt 
asszonyt behozták és annak rendje 
és módja szerint lecsukták. A csen- 
des magányt azonban nem sokáig 
törte Albert József. Most mar azért 
fordult a rendőrséghez, hogy fele
ségét bocsássák szabadon. A rend
őrség ennek e kiváuságnak is eleget 
tett és tegnap óta a haragos férj 
és ártatlanul meghurcolt asszony bé
kés egyetértésben élnek.

— Meglopott hentes. Folyó hó 
11-én a napi piaczi 10 ik számú 
árubódéból ismeretlen lettes 270 
korona készpénzt ellopott. Mialatt 
Spe c k  János hentes, a ki a bó
dét bérli, nehány pillanatra elhagyta 
az áruhelyiséget, valaki észrevét
lenül bensont a hiúiéba és az áru- 
usztal fiókjában elhelyezett pénzt 
és egy női aranylánc elzálogosítá
sáról szóló zálogbárczát magához 
vette és mielőtt a lopást észrevet
ték volna, — megszökött. A káro
sult feljelentésére a rendőrség meg
indította a nyomozást.

— Utazó tolvaj-szövetkezet. A 
legutóbbi hetekben több vidéki vá
rosban megtörtént, hogy ösmeretlen 
tettesek nappal betöréses lopásokat 
követtek el. A tömeges tolvajlások- 
bél a rendőrkapitányságok azt Követ
keztetik. hogy azokat professzio- 
ualus tolvajuk követik el, a kik 
most, a nyári idény alatt, felhasz
nálva a fürdüző vendégek távol
létét, egymásután törik fel a laká
jokul, üzleti helyiségeket és maguk
kal visznek minden eihordhatót. 
Legutóbb Kassán hatoltak be még 
ismeretlen tettesek álkulcs segé
lyével dr. VVeizer Ernő, Berényi 
Gyula, Vidéli Ilona, Vozári Ti va
damé és Boller Károly üzletébe 
utóbbinak üzletét megkísérelték fel
nyitni, de ottan tetten érettek és 
elmeneküllek. A tolvajok minden 
valószínűség szerint Budapestről 
leránduló professiumitus álkulcscsal 
dolgozó tolvajok voltak. Erre vall 
az a körülmény, hogy e lopások 48 
órán belül mindig nappali órákban 
legnagyobb résst deli időben az 
üzletek bezárásakor követtettek el. 
E cselekmények • (követésével két 
24—2<> év korüli fiatal ember gya
núsítható. Az egyik magasabb szőke 
férfinek, a másik alacsony barna 
férfinek inon dalik. Mindkettő széles 
karimáju fekete kalapot, a magasabb
vi.ágos barna, az alacsonyabb feketés 
ruhát viselt. A tettesek kirándulásai
kat folytatni fogják és iuás vidéki 
város területére is ellátogatnak. Kü
lönösen feliuggönyözölt, lakatlanul 
hagyott lakásokat keresnek fel szí
vesen.

— A kánikula. Julius 22-én meg
kezdődött a retteget kánikula es 
tart augusztus 23-ig. Rendes körül
mények közölt ezeken a napokon 
szórja a nap legmelegebb sugarait 
a fóldre s a tikkasztó sugarak sár
gára festik a fák zöld leveleit, lueg- 
uszalják a mezők füvét s egyaránt 
megkinozza az embert és állatot. 
De az idén, ugylátszik, másként 
fordult a világ kereke. A hírhedt 
fagyos szentek nem dideregtük k 
tavasszal, sőt boldogan sütkérezhet
tek a kellemes tavaszi napsugáron, 
de helyettük didergünk a kániku
lában, amikor nappal nincs túlságos 
meleg, éjszaka pedig még a felöltő 
sem védi meg az embert a dider
géstől. Bizony elkelne már egy pár 
napi kánikula.

— Egy Robinson az erdőben. Tur-
csócz község melletti erddőben e 
napokban a csendörjárőc elfogot|
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egy 17 éves Robinsont, aki az er
dőben lakott egy faoduban. Maczkó 
Pali a különc fiú neve, aki munka* 
iszonyban szenved és inkább a va
donban akar élni, mint dolgozni. 
Táplálékát a kertekben szerezte, sőt 
nem riadt vissza egy-egy kissobb 
kaliberű éjjeli betöréstől sem, azon
kívül réme volt a kisebb gyerme
keknek, akiktől elszedte az elemó
zsiát, arait szülőiknek vittek a me
zőre. A regényes hajlamú paraszt- 
fiú most hüsül a börtönben s nem 
lehetetlen, hogy egy-két év múlva, 
ha kifejlődik méltó utódja lesz az 
országos hirü Festik Szarvas Mi
hálynak.

— Rákóczi cipőkrém a legjobb 
börfényesitő 5% a kassai Rákó- 
czi-szobor alapja javára. Egyedüli 
gyártója S z é k e l y  és T á r s a  
Kas s a .

Magyar királyi államvasutak 
vezetősége Miskolcz.

üzlet-

24541-908. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény. í  €piti

T a lá lm á n y o k
szabadalmazása vagy értékesítése 
előtt úgy Magyarországon, mint 
külföldi államokban forduljon a

„Szabadalmi Ujság“
szetkesztőségéhez Budapest, VII. 
kér., Erzsébet-körút 26. Kérje a 
„Szabadalmi Újság" ingyen mu

tatványszámát.

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R KE S Z T ŐS É G.

Kiadótulajdonos:
L A N D E S M A N N  M IK SA .

K érjen egy m in tá t az 
általunk kiadott

aóóRönyvec8RdR6ől.
Lutan tilsa ín lm
k h y v -  ii  papirkereskedése Sanjhely.

Tk. 4172—908. szám.

jtrv cré si hirdetményi kivonat.
A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 

mint tkvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Snajder György végrehajtató- 
nak ifj. Toiukó András végrehajtást 
szenvedő elleni 530 korona tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a sátoraljaújhelyi kir. tör
vényszék területén lévő Garany köz
ségben fekvő a garami 161. sz, 
tjkvben A. I. 268., 333, 462, 495, 
362, 636, 1048, (602 — 604), 609. 
(1877— 1878), 1643/b. hr. sz. alatt 
foglalt s Vízmosás, Urtúcska, Kert- 
alatti, Okürfark, Szörny eg oldali 
irtás, feljáró ritkás, az Avas és Som
lyó a Nagymolyva és lilencsi, Szo
rosnád dűlőkben fekvő szántókból 
és rétekből a B. 6. alatti ifj. Toiukó 
András végrehajtást szenvedőt illető 
1/2-ed (fele) rész jutalékra 2800 
koronában megái lapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy u fentebb 
megjelölt ingatlanok a/. 1908. évi 
auQiiszt. hó 31. napján d e. 10 orakor 
Ó a r a n y  községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen u meg
állapított kikiáltási áron alul is eladat
ni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10°u át va
gyis 280 kor. — fillért készpénz 
ben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42 
§-aban jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881 évi november bó 1 
én 3333 sz. a. kelt m. kir. igazság- 
üg) miniszteri rendelet 8 ipában ki
jelölt ovadékképes Értékpapírban ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 LX. t. ez- 170 §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
gos elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt áUzolgáltatni.

Sátoraljaújhelyben a kir, törvény- 
•zék mint telekkönyvi hatóságnál 
1908. évi junius hó 4 én.

Vielland.
kir. tszéki bíró.

A magyar királyi államvasutak 
miskolci üzletvezetősége a ruttkai 
rendező pályaudvaron létesítendő 
áruraktár és nyílt rakodó előál'itása 
céljából szükséges építési munkákra 
nyilvános versenytárgyalást hirdet.

Az ajánlati költségvetés, pályázati 
feltételek, az ajánlati minta és a 
szerződés tervezete a magyar királyi 
államvasutak miskolci üzletvezető- 
ségónek építési és pályafentartási 
osztályában (Szemere utca 29. sz. I. 
emelet) valamint a rutikai osztály 

rnökség irodájában a hivatalos 
órák alatt díjtalanul megszerezhetők, 
a hol egyszersmind a tervek is meg 
tekinthetőn. Csak a szabályszerűen 
kiállított pecséttel lezárt és sértetlen 
borítékban elhelyezett és közvetle
nül vagy posta utján beállott aján 
latok fognak tárgyalás alá vétetni.

A jogérvényesen kiállított ajánla 
tok legkésőbb 1908. évi angusztus 
hó 14-en deli 12 óráig alulírott üz 
leivezetőség titkárságánál (Szemere 
utca 29 sz. I. emelet) nyújtandók 
be, ahol és amikor a versenytárgya
lás meg fog tartatni, illetve az aján
latok fel fognak bontatni. A ver
senytárgyaláson az ajánlattevők, 
vagy azok igazolt képviselő: jelen 
lehetnek.

Az ajánlatok egy koránás az aján 
lat mellékleteit ivenkint 30 filléres 
bélyeggel ellátva, összefűzve, lepe
csételve és a borítékon következő 
felirattal kell benyújtani:

Ajánlat a ruttkai rend. p. udva
ron álőállitandó áruraktár és_ nyílt 
rakodó építési munkáira.

Az ajánlat benyújtását megelőző 
napon vagyis 1908. évi augusztus 
hó 13 án déli 12 óráig 3000 korona 
azaz háromezer korona bánatpénzt 
kell a magyar királyi államvasutak 
miskolci üzletvezetőségének gyüj- 
tőpénztáránál, a hirdetés számára 
való hivatkozással akár készpénzben, 
akár ál’ami letétekre alkalmas ér
tékpapírokban letenni. Az értékpa
pírok a budabesli tőzsdén legutóbb 
jegyzett 14 napnál nem régibb ár
folyam szerint, de a névértéket meg 
nem haladó értékben fogadtatnak 
el. Készpénz után kamat nem fizet 
tetik ; a készpénz azonban megfe
lelő értékű biziositékképes értékpa
pírokkal bármikor kicserélhető.

Takarékpénztári betétkönyvek bá
natpénzül nem tehetők le.

Postautján beküldendő ajánlatok 
és bánatpénzek téritvény mellett 
adandók fel.

A bánatpénz lefizetéséről szóló 
letétjegy az ajánlathoz nem csato
landó.

Úgy az ajánlatban, mint a költ
ségvetésben előforduló végösszegek 
számmal és betűvel írandók ki.

Az ajánlat és mellékleteinek alá
írása kel tanú előttemezése inellett 
történjék.

Szóban forgó munkákra csakis 
magyai állampolgárok pályázhatnak.

Az ajánlatok között a szabad vá
lasztási jogot a magyar királyi ál
lamvasutak miskolci üzletvezetősége 
magának tartja fenn.

Ajánlattevők a pályázat eredmé
nyéről, illetve ajánlatuk el, vagy 
neiu fogadásán')! a pályázat batár
idejének lejárata után két hét alatt 
értesittetni és letett bánatpénzeik 
kiszolgáltatni fognak.

Miskolc, 1908 juiiu.s hó 22-én.

építési vállalat« téglagyár.
Van szerencsénk a n. é. építtető közönség tudomására 

y sátoraljaújhelyi építési irodánk (Molnár István

Az üzletvezetőség

kiadó lakás.
Kaziuczy-uteai 64-ik számú há
zamban a z o n n a l  kiadó egy 
földszinti modern lakás, mely áll 
négy parquettes szobából, nagy 
verandából, fürdőszobából és az 
összes szükséges mellékhelyiségekből 

Bővebb felvilágosítással szolgál :

Csapó Lajos.

nozni,
utca 6. Czakó-ház 1. em.) további vezetését régi tisztviselőnkre 
Lugossy László építész orra bíztuk és bármily építési mun
kálatok tervezése és kivitelére készséggel rendelkezésre 
állunk.

Ugyancsak van szerencsénk a tisztelt építtető közönség, 
valamint építőmester urak figyelmét körkemenezében égetett 
kifogástalan minőségű tégla anyagunkra felhívni, melynek 
ezrét 30 koronáért árusítjuk.

Téglabárczák az építési irodában (Molnár István-uteza 
6. Czakó-ház) válthatók.

Tisztelettel

INCZE LAJOS és TARSA
mérnöki és vállalati iroda.
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Szőllő-sajtók
Gyümölcs-sajtók

..HERKULES" kettős nyomoszekezettel 
kézi hajtása

hidraulikus sajtók
magas nyomás és nagy munkaképesség 

számára

Uylmölfs-ziízóli. szőlő-miilinok. bogjozó g ij ió

Teljesei lölzserell szüretelő készülékek íiIIíiiiiIoíiii és kocsim szerelve 
Lé-sajtolók, bogyó őrlők.

A sza ló  készülékek gyü m ö lcs  és főze lék szám ára, g yü m ó lcs - 
hám ozó és vágó gépek. —  S z a b a d , ö n m ű k ö d ő ,  ho rdozható  
s s z á llíth a tó  *S Y P H O N IA « -p e rm e te z ő k  szóltok gyüm ölcs, 

Iák, ko m ló  és szegecs perm etezésére.

S z ó l  I o  -  «* k  ó  k
gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett különlegességként 

legújabb szerkesztés szerint

MAYFARTH PH. és  TARSA
gazdasági gépgyárai, vasöntödéje és gőzhámoai által 

B E C S ,  III Taborstrasse 71.
K i t Gnt e t v e  590 arany,  ezüst  é r emme l  stb.

R G .z i f t t s  .W k i nq pt n  <s b ír m r n tv e  K l p r i s d i k  l i  ö t9 :o n tá r u 8 Í t i$ k  k c r s e tf ttw k
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Kapható:
Landesniann Miksa és Lővy Adolf 

papirkercskedéscibcn Sátoraljaújhely.

Nyomatott Landtomann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoralaujholy.
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