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A fürge félhivatalosak kellemes 
hírrel lepték meg az ország váro
saik E híradás szerint a belügy
miniszter a városok terhein köny- 
nyiteni szándékozván, ez év szep
tember havában tanácskozásra 
fogja összehívni a városok kép 
viselőit, hogy velük a segítés 
módját megbeszélje.

Jövének azonban a még für
gébb kőnyomatosok és az újságok 
fent reprodukált hírét megcáfol
ták. Andrássy szivén hordja ugyan 
a városok érdekeinek az előmoz
dítását, elvben nincsen ellene, 
hogy a városok terhein az állam 
könnyítsen, de azt még ő maga 
sem tudja, hogy ezt az elvet mi
kor fogja gyakorlatilag megvaló
sítani s igy korai arról beszélni, 
hogy 6 ez ügyben az ősszel vagy 
a közel jövőben szaktanácskoz- 
mányt tartana, vagy bármit is 
tenne.

Amily jóleső érzést váltott ki 
a városok polgárságából az első 
híradás, oly kellemetlen hatása 
volt a cátolatnak, mert ebből 
nyilvánvaló lett, hogy a városok 
még mindig mostoha gyermekei 
a belügyi kormánynak és ennek 
következtében a városok polgárai 
tovább is görnyedezni lógnak a 
nagy közterhek súlya alatt.

A városok legnagyobb szeren
csétlenségére eddigelé az összes 
belügyminiszterek a megyei köz
élet terén kezdették meg politi
kai pályájukat és a megyei intéz
mény iránti rajongásuk elkísérte 
őket a miniszteri székbe is. Innen 
van az, hogy a vármegyek álta
lános közigazgatási és árvaügyi 
kiadásait már régebbi dő óta az ál 
lamkincstár fedezi oly jövedelmek
ből, melyek 7b százalékát a vá
rosok polgárai fizetik és ebből 
magyarázható az is, hogy nincsen 
a vármegyéknek oly kívánságuk, 
melyet a belügyi kormány ne 
sietne teljesiteni. A vármegyék 
ezt látva és tudva, annyi állást 
szerveznek, amennyi nekik tetszik 
(fizeti az állam !), a városok kö
zül pedig nem egy van, amelyik 
oly nagy pótadót tizet, hogy tiszt 
viselőit tisztességesen űzetni kép- 
telén és csak igy történhetik meg, 
h°gy például Hajduvármegyé- 
ben van egy város, melynek 
jogvégzett árvaszéki ülnöke keve
sebb fizetést kap, mint a város 
parádés kocsisa.

Ha egy kis jóakarat volna a 
belügyi kormányzatban, úgy min

den állami segités nélkül rendez
hetné a városok ügyeit I

Nem kellene egyéb, mint a 
városi közigazgatást megszabadí
tani a nem idetartozó teendők 
sokaságától, másrészt véget kel
lene vetni annak, hogy az állam 
teendőinek túlnyomó részét ingyen 
végeztesse a városokkal.

így például első sorban az uj 
ipartörvény képviselőházi tárgya
lásánál a törvénytervezetet oly- 
képp kell módosítani, hogy a vá 
rosok területén az I. fokú ipar- 
hatóság nem a főkapitány, (ren
dezett tanácsú városokban nem a 
tanács), hanem a megfelelő szer
vezettel ellátandó ipartestület. 
Ennek fentartása természetesen 
az érdekelteket fogja terhelni, a 
város polgárai pedig megszaba
dulnak az iparhatóság kiadásaira 
fordított és fordítandó kiadások
tól.

Ugyancsak ezt eredményezné 
az is, ha a rendőrségtől a bírás
kodás jogát elvennék. Jogállam
ban különben is muszka izü a 
rendőri bíráskodás. Utalják ezt a 
rendes büntető bíróság hatáskö
rébe, hol a vád- és védelem job
ban érvényesülhet, hol az anyagi 
igazság inkább győzedelmesked- 
hetik, mert arra termett, jogilag 
képzett bírák tárgyilagosan dön
tik el a jogvitát.

E kettős intézkedés által a 
rendőrség visszaadatnék tulajdon
képpeni rendeltetésének : a rend 
és közbiztonság löntartója lehetne 
és megszabadulna a város egy 
csomó személyi kiadástól. Mert, 
ha a rendőrség iparhatósági te
endőit az ipartestület venné át; 
bíráskodási jogát pedig a rendes 
bíróságokra ruházzuk, úgy kisebb 
személyzet is elvégzi a megma
radt teendőket. Ezzel kapcsolato
san a rendőrtisztviselők régi óhaja 
is teljesednék, mert a kisebb lét 
számú rendőrséget, tisztviselőket 
és legénységet egyaránt, minden 
államosítás nélkül jobbban lehetne 
dotálni.

Es most térjünk át arra, hogy 
az állam ne kívánjon a váro
soktól ingyen munkát. A váro
sok saját közegeikkel és tiszt
viselőkkel Írják össze minden 
évben az adózókat; kivetik az 
adók túlnyomó részét, nyilván
tartják, behajtják a kivetett adó
kat, befizetik az állampénztárba 
a behajtott összeget és végül 
összeállítják azoknak a neveit, 
kiknek adója bármi cimen le
írásba, törlésbe hozandó.

Ezt a nagy munkát az állam

teljesen ingyen végezteti a vá
rosokkal. Ezeknek már most nem 
állami segélyért kell rimánkod- 
niok, hanem polgári önérzettel, 
eréllyel és kitartással követelniük 
kell, hogy az általuk végzett 
munka dijaztassék. Ennek a ki
számítása nagyon egyszerű: ál
lítsák össze az adóosztály, pénz
tár és számvevőség személyi és 
dologi kiadásait és ebből fedezze 
az állam az aránylagos részt. 
Hogy ezt példával illusztráljuk: 
egy városban, ahol az állami 
adó 55 százaléka a pótadó, ott 
a fenti kiadások 55 százalékát 
fizesse az állam, 45 százalékát 
pedig a város.

A katonai ügyosztály személyi 
és dologi kiadásait viselje egé
szen az állam.

Absurd dolog az is, hogy a 
városok által fentartott községi 
bíráskodásért a dijakat az állam 
szedi. Vagy végeztesse cl az 
állam ezt saját közegeivel, vagy 
pedig a befolyó jövedelmet en
gedje át a városoknak.

Ugyanide tartozik a helyha
tósági bizonyítványok kiállításá
nak a kérdése is. Itt már pedzik 
a városi hatóságok, hogy ők tu
lajdonképpen a város által fize
tett tisztviselők által végeznek 
munkát s igy ennek illetéke a 
városi pénztárt kell, hogy illesse. 
De ahelyett, hogy az államtól 
ezen illetékek átengedését kér
ték volna, kivetettek külön vá
rosi illetéket és ez által előállt 
az a hihetetlen tény, hogy ha 
én a város fizetett tisztviselőjé
től egy helyhatósági bizonyítvány 
kiállítását kérem, úgy ezért az 
államnak fizetek 2 koronát, a 
városnak pedig külön két ko
ronát.

Az állam az ilyen bizonyítvá
nyok kiállításáért semmit sem 
igényelhet és igy ezen illeték 
megfizetése alól a polgárság 
mentesítendő volna. (Nóta bene! 
a város részére fizetendő 2 kor. 
is sok.)

Törvényhozásilag ki kellene 
mondani, hogy a városok tűzkár 
elleni biztositó szövetkezetét lé
tesítsenek, melynél a város ösz- 
szes ingatlanai kütelezőleg biz- 
tositandók. Ez a biztositó szö
vetkezet viselné a tüzrendórség 
fentartási költségeit. Mert az 
mégis csak ostoba nagylelkűség, 
hogy mi a nagy pótadóból egy 
jól szervezett tűzoltói intézményt 
tartunk fel, hogy a nagyvagyonu 
bel- és külföldi biztositó társasá
gokat a nagyobb károktól meg-

védjiik és ez által mi járulunk
hozzá, hogy nagyobb osztalékot 
fizethessenek.

Városi takarékpénztárak fel
állítása, zálogházak létesítése szin
tén segíthetne a városok pénz
ügyi helyzetén, valamint az, ha 
törvényileg szabályoztatnék az 
önálló, fokozatos városi adó 
ügye. is. Ezek azonban oly kér
dések, melyek ezen szűkre sza
bott cikk keretében nem tár- 
gyalhatók. •

Ezek volnának a városok pénz
ügyi rendezésének a főbb elvei 
és ezek megvalósítása által le
hetne csak a nagy pótadót le
szállítani és ez által a polgárság 
terhein könnyíteni.

Nem kell a közigazgatás á l 
lamosítása, mert a tulságba vitt 
központosítás aiegölöje a sza
badságnak és nem kell állami 
segély, mert minden segély a la 
mizsnái alamizsnát pedig önér
zetes polgárokból álló város el 
nem fogadhat, pláne oly fölté
tel alatt, hogy ezért adja cse
rébe önkormányzati jogát. Mert 
ingyen nem adna az állam 
semmit.

A városi telkek hasznosítására 
hirdetett eszmei pályázat 

eredménye.*
A város fejlesztése érdekében és 

a jelenleg nem jövedelmező városi 
beltelkek célszerű felhasználása ér
dekében Kiss Ödön h. polgármester 
indítványa folytán hirdetett eszmei 
pályázatra a kitűzött határidőig há
rom oly pályamű érkezett be mely 
a pályázati feltételeknek megfelel.

A város fejlődése iránt érdeklődő 
közönséggel a pályaművek tartalmát 
a következőkben kiváltjuk rövidun 
megismertetni; «

1. (A  4192j 1908 szám alatt ikta
tott „Krasznahorka" jelligével ellá
tott pályamű fősulyt a Korona utca 
szabályozására és az e melletti ut
cák rendezése, park alakításra és a 
rendelkezésre álló telkeken a modern 
kor igényeinok megfelelő középüle
tek létesítésére fekteti. A tervezett 
épületeket két csoportba osztja, a 
szerint a mint 1.) azoknak létesítését 
kulturális szempontból, vagy pedig 
2.) a rendelkezésre álló telkek helyes 
felhasználása és a küzszükségletek 
kielégítése céljából javasolja. Az 1.) 
alattiaknál a gazdaságossági szem
pontok másodrendűnek tartva arra 
törekszik, hogy a város várható fej-

* A közönség a terveket a városháza 
tanácstermében ltkJK. évi augusatua hé 
2 t—28-ig délelőtt e— 12 éráig  m egtekint
hető.
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lődése mellett hosszabb ideig min
den igényeknek megfelelő középü
letek létesít lesse nek. A 2.) alattiak
nál a közszükségleteket szolgáló és 
a telkek helyes kihasználására szánt 
építkezéseket az ezen csoportbeli 
összes építkezések gazdaságos meg- 
valósithatása érdekében ug  ̂tervezi, 
hogy azoknak jövedelmezősége ki
mutatható legyen. Az építkezések
kel kapcsolatban mindenütt az épü
letek nagyságának és a forgalom 
várható kifejlődésének megfelelő szé
lességű egyenes utcák létesítését és 
a környék rendezését tervezi, mely 
munkálatoknál a szükséges kisajátí
tásokat is számításba veszi.

A pályamű a következőkre ter
jeszkedik ki :

1. ) A régi kórház telke, melyet a 
Báthori utca (ezelőtt Dorzsik ki'z) 
kiegyenesitésével és szélesítésével, 
továbbá a polgári leányiskola felöli 
oldalon egyenes utca nyitásával és 
az Andrágsy utca szabályozásával, 
négy oldalról utcával körülvett négy- 
szögletes telek tömbbé javasol átala
kítani, Ezen telekre a következő 
építkezéseket tervezi : Az Andrássy 
utca felé egy emeletes polgári fiú
iskola ; a Báthori utcai oldalon egy 
emeletes bérház 2, 3 és 4 szobás 
lakásokkal ; a Dörzsik-téri oldalon 
egy emeletes gyermekmenhely a 
„Gyermekvédő Liga44 részére. Ezek 
az épületek a körülkerítendő telken 
belül a telekhatárokkal párhuzamos 
homlokzatokkal, pavillon rendszer
ben vannak elhelyezve.

2. A Vörösökör telken a Wekerle- 
téri oldalon kétemeletes szállodát 
tervez, a földszinten boltokkal, az 
udvarban elhelyezett üvegtetős étte
remmel és kaszinó helyiségekkel az 
1 -ső és 2 ik emeleten vendégszobák
kal és vigadó teremmel és a szük
séges mellékhelyiségekkel. A szín
ház utcai oldalon 2. emeletes város
háza épületet tervez, az összes 
hivatalok részére s ezen nagyszabású 
épületet jövedelmezőségének bizto
sítására kultúrmérnöki és egyéb 
állami hivatal és ezek vezetői részé
re szükséges helyiségeket is pro-

Í;ramroba veszi. Alternatívaként a 
öldszinten boltok, elhelyezését java
solja. Ez az épület az egész Ujfalussy 
Endre utca (Szinház-ulca) hosszában 
van tervezve s a Molnár István 

ezelőtt Korona utcában a rendőrségi 
épület telkét, a Rákóczi utcában 
pedig a Nagy Lujza-féle telket is 
elfoglalja. Az épület szépészeti szem
pontból! érvényesülése végett az 
Ujfalussy Endre utcát egész hosszá
ban 16 m-re kiszélesíteni javasolja 
s a Rákóczi valamint, a Molnár Ist
ván utca csatlakozás szakaszainak 
szabályozását, továbbá a Jókai utca 
Rákóci utcai végének rendezését 
contemplálja.

3. A régi városháza földszintjét az 
udvarban építendő üveg fedeles 
csarnokkal „belvárosi vásárcsarnok
ká, az emeleti részt pedig bér laká 
sokká tervezi átalakítani, esetleg 
11-od emelet építésével és ebben 
elhelyezendő vármegyei múzeummal. 
Az épületet a színháztól az Ujfalussy 
Endre utca felöl tervezett szabad 
bejárattal elkülöníti.

4. A színházat, inig uj színház 
építésére anyagi erő hijján kilátás 
nem lehet jelen lendelteté.ében 
meghagyja.

5.) A L)ianna kertet parkká alakí
tani javasolja oly módon, hogy az 
a jelenlegi „Nyúl korcsma*4 és lehe
tőleg a Füleroile utca menti házak 
telkeivel is kibővittesék s a Molnár 
István utca ez irányban már tervbe 
vett kihosszabbításával, valamint en 
nek a malom árok jobb partján a 
Rákóci utcával leendő összeköttetése 
által, továbbá, a Rákóci utca és a 
Füleroile utcák által, egy utca négy
szögben foglaltassak. Az igy rende
zendő parkban a mikor a város 
anyagi viszonyai megengedik a Mol
nár István utca északi oldalán egy 
modern gőz- és kádfürdő, ezzel szem
ben, a jobb oldalon a vasbetonból 
tervezett uj színházat javasolja elhe
lyezni. Ab uj gőzfürdő felépítést)

H Í R E K .

A pénzintézeti tisztviselők 
szervezkedése.

A modern haladás egyik főköve- 
telmónye, hogy az együvé tartozók, 
az egy célért küzdők egy közös 
egészben, szervben tömörülve igye
keznek a saját érdekeiket, jogaikat, 
törekvéseiket előmozdítani. Ezt az 
összetartózandóságot, az együvé tar
tozók eme tömörülését eddig csak a 
nemzetközi alapon szervezett mun
kások igyekeztek megvalósítani — 
természetesen helytelen, ferde irány
ban. Az együvé tartozók eddig min
dig az osztályharc alapján tömörül
tek. A tömörülés jelszava mindig az 
ő céljaikkal nem egyező egyletek, 
vagy szövetségek elleni folytonos, 
kíméletlen harc volt.

Természetes dolog, hogy ily irány
ban vezetett szervezkedéssel éppeu 
az ellenkező hatást érték el, mint 
amit az ilyen szervezkedések kell, 
hogy célozzanak. Az ellentétes né
zetek és érdekek lassú, tervszerű 
kiegyenlítése, a szövetségi tagok 
helyzetének javítása helyett az el
lentétek még jobban kiélesedtek és 
a tagok helyzete csak rosszabodott. 
Példa rá a sok kizárás és a még 
több visszafelé sült sztrájk.

Ezért kell szívből üdvözölni, min
den helyesen gondolkodó, a szoci
ális haladás iránt fogékony ember 
nek azt a mozgalmat, melyet a pénz
intézeti tisztviselők indítottak most 
országszerte. Ezek a tisztviselők 
szintén megérezték, hogy érdekeik 
megvédése és céljaik elérése okvet
lenül megköveteli a szervezkedést 
és ezért most országos mozgalmat 
indítottak a pénzintézeti tisztviselők 
egységes szervezése céljából azou- 
baiv nem uz eddig követelt nemzetközi 
uion. Hanem hazafias alapon ; és nem 
a kény éradóval szembeni kíméletlen 
harc alapján, hanem a magyarországi 
pénzintézetek országos szövetségével 
és a saját intézeteivel karöltve, köl
csönös megértéssel folytatott együt
tes munkálkodásra.

A szövetség célul tűzte ki: vidéki 
pénzintézeti ti.-ztviselők érdekeinek 
képviseletét a törvényhozás és ha
tóságok elöli; a vidéki péuziutézeli 
tisztviselők között az összetartást és 
érdekközösség érzetét felkelteni és 
ápolni; a tisztviselői kar működé
sének sikerét biztosító általános 
szolgáiuti szabályzat ós egyéb intéz
mények létesítését és végrehajtását; 
ide nem értve az illetmények sza
bályozását ; állásközvetítő s ügyének 
szervezését és ellátását; szakkérdé
sekben állásfoglalást, a szakiroda 
lom ápolását, szakkönyvtár létesí
tés, kerületi felolvasások és viták 
rendezése vidéki és fővárosi szak
erők bevonásával, szakkérdések meg 
oldása pályadijak kitűzésével; a vidé
ki tisztviselői kart érintő ügyek meg
vitatását; segítő alap létesítését, 
hogy abból önhiba ján kívül anyagi 
segítségre szoruló, vagy állás nélkül 
maradt tagokat segély- vagy köl
csönben, ezek özvegyeit ós árváit 
pedig segélyben, illetőleg neveltetési 
pótlékban részesítse ; pénzintézeti 
tisztviselők önnálió nyugdíj szövet- 
ezetének létesítését; a tagok arra érde
mes ipari vagy kereskedelmi pályára 
előkészülő gyermekei részére tanul
mányi össztöudijak rendszeresítését.

A szervezkedés körzetenként tör 
Iténik. Minden megye egy egy kör

esetére a jelenlegi fürdő épületeket 
kioszkká javasolja átalakítani.

(j.) A napi piac kérdésének meg
oldásául a mai említett „Belvárosi 
vásárcsarnok^-on kívül a Tűzoltóié 
ren 9 drb. kisebb vásárcsarnokot ja
vasol vasbetonból létesíteni. A je
lenlegi napi piactérét szobor elhelye* 
zésre ós kertesitésre ajánlja felhasz
nálni s az e mellett levő Cserepes 
korcsma sorsát a róni. kath. temp
lom mcgnagyohhitásával és az 
előtt lévő bazárok rendezésével kap
csolatban tartja véglegesen célsze
rűen eldönthetőnek.

7. ) A tűzoltó őrtanyát jelenlegi 
helyén hagyja s nyugat felé kibő
víti, az e emelletti mászótornyok el 
bontásával a közlekedést mindkét ol 
dalról szabaddá teszi.

8. ) A városi major telkét jelenleg 
állapotában meghagyja.

9. ) A Wekerle téren kisebb pár 
kirozással szökőkút és földalatti il
lemhely elhelyezését tervezi. Minden 
egyes uj építmény tervvázlata alap
rajzokban és homlokzatokban, a szín
házra vonatkozólag metszetben it 
mellékelve van.

(Folyt, küv.)

Városok és a végrehajtási 
novella.

Fenti cim alatt dr. Fehér Márton 
tollából közöltünk lapunk vezető 
helyén cikket, melyre a következő 
választ kaptuk :

Tisztelt Szerkesztő ű r t  
A végrehajtási novella ellen inté

zett jórészt egészen alapnélküli tá 
madások során — a mi a túlzásokat 
illeti, aligha nem a legnagyobb re
kordot érte el dr. Fehér Márton b. 
lapjuk mull szerdai számábau meg
jelent cikke, melyben egyebek közt 
azon állítás van kockáztatva, hogy 
az államkincstár milliókra menő yesz- 
tességet fog szenvedni a novella 
által, merta 1V-ik kér. adóosztályba 
tartozó200<) koronánál kevesebb fize
tést élvező tisztviselők és magánhivatal 
nokok most már a Jót fizetni nem 
is volnának kötelesek. Egyben for
mális felhívást intéz hozzájuk az 
adófizetés megtagadása és az e ci 
mén levont összegek visszakövete
lésére.

Cikkíró össaevarja az adómentes
séget a végrehajtás alóli mentesség
gel. A kereseti adómentességet az 1875 
évi XXIX. t.c. szabályozza, melyhez 
a végrehajtási novellának semmi köze. 
A nem adózásra való naiv agitáció- 
nak egyébiránt már csak azért sem 
lehet gyakorlati eredménye, meri 
az 1883 évi L1Y\ törvénycikk 40 
§ ának 4 pontja értelmében az ál
lami és törvényhatósági közegeknek, 
valamint a magán társulatnál alkui 
mázott egyéneknek IV ik oszt ke
reseti adója fizetés levonás után fi- 
zetődik. Az első osztályba tartozó 
cselédek, gyári és kereskedői segé
dek adóját is az 1875; XXIX. tör
vénycikk 21 §-a értelmében a mun
kaadók fizettik.

A cikkben egyébként is sok túlzó 
állítás foglaltatik Ilyen például az 
is, hogy a végrehajtási novellában 
kereskedelem ellenes irányzat nyíl 
vánulna. A végrehajtási novellákra 
szükség volt. Ha nem is elégít ki 
minden igényt, de mindenesetre ha 
ladást jelent.

Szükségesnek tartottam dr. Fehér 
Márton urnák eme cikkét jelen so 
rairamal rectificálni, mert a tájék o 
zatlan közönség, a végrehajtási no 
vella értékére néave a szinte terv
szerű támadások miatt amúgy is félre 
vezetve látszik lenni.

Sátoraljaujhely, 1098. augusztus 
14-én*

Tisztelettel 
Amhrózy Nándor

zetet alkot. Szombaton f. hő 15-én 
alakult meg Ujhelyben a „Zemplén- 
megyei Pénzintézeti Tisztviselők 
Szövetsége*4, melyről az alábbiakban 
számolunk be részletesen :
| F. hó 16-án d. e. 10 órakor tar
totta alakuló gyűlését a „Zemplén- 
megyei Pénzintézeti Tisztviselők 
szövetsége44 a városháza tanácster
mében. A gyűlésre a messzi vidék
ről számos pénzintézeti tisztviselő 
jött el, hogy tanúja legyen annak a 
lelkes buzgalomnak, melylyel a zem
pléni pénzintézeti tisztviselők érde
keik megvédésére és jövőjük bizto- 
sitására megalakítják a szövetséget. 
Lejött az alakuló gyűlésre az orsz. 
szövetség titkára : dr. Hantos E'eraér 
és megjelent a tisztviselők iránt ér
zett jóindulatból kerületünk közsze
retetben álló képviselője ; dr Búza 
Barna is.

Jelen voltak : Búza Barna orsz. 
képviselő, dr. Hantos Elemér a 
Ptosz. titkára, Szőllősy Arthur a 
zemplénmegyei keresk. bank és Wid- 
der Gyula a kölcsönös önsegélyző 
hitelszövetkezet vezérigazgatója, 
Hornyay Béla dr. a polgári takarék
pénztár igazgatósági tagja, Csira 
Endre, Kovács László debreceni, Gál 
Antal raonoki, Nánássy László nagy- 
kállói, Bódy Győző nagyraihályi, 
Hajduczky István tolcsvai, Barna 
Miksa, mádi, Reisraann Hermán 
tokaji, Acél Izidor királyhelraeci, 
dr. Havas Berthold, Reichard Dénes, 
Hirsch Albert, Klein Andor, Waller 
Aladár, Palay József, Radó Ödön, 
Rudali Aladár, Kovács Zoltán, Gör
gey Lajos, Lefkovics Jakab, Deutsch 
Ármin, Deutsch Nándor, Schvarcz 
Lajos,Kroó Albert, Nemes Jenő sátor
aljaújhelyi pénzintézeti tisztviselők.

A gyűlést Klein Andor nyitotta 
tueg, beszédében utalt a debreceni 
kongresszus azon határozatára, mely
ben a szervezkedés szükségességét 
mondja ki és felkérte dr. Hantos 
Eleraer központi kiküldöttet, hogy 
a szövetség célját (ismertesse.

Dr. Hantos Elemér üdvözli a köz
gyűlést a Mptsz. nevében. Ösmer- 
teti az egyesület fentebb irt célját, a 
szervezkedés fontosságát. Beszéde 
végén üdvözli Búza Barna képvi
selőt, majd felkéri a gyűlést, hogy 
alakuljon meg és válassza meg tiszt
viselőit. Megválasztattak védnö
kökké: Meczner Gyula főispán, 
Búza Barna dr. orsz. képviselő, 
Meczner Béla főrendiházi tag, Czi- 
búr Bertalan orsz képviselő, Kun 
Frigyes, Zinner Henrik óa dr. Ro- 
senthal Sándor bankigazgatók. Disz- 
elnüKükké : dr. Hantos Elemér és 
Szőllősi Arth. Elnöké : Widder Gyula.

Widder Gyula megköszöni az Őt 
ért megtiszteltetést s kijelenti, hogy 
programiuul csupán azt mondhatja, 
hogy minden igyekezetével szor
galmasan fog munkálkodni a szö
vetség érdekében. Ezután Kovács 
Zoltán jegyző olvasta az alapsza
bály-tervezet, melyet csekély mó
dosítással elfogudtak.

A folytatólagos tisztujitás követ
kezett, melynek eredményekép meg
választattak alelnökökké: dr. Havas 
Berthold és Hódy Győző, titkárrá ; 
Palay József, pónztárnoká: Radó 
Ödön és megválasztatott ezenkívül 
20 vála.'Ztmónyi tag, kikközül 12 
helybeli és 8 vidéki.

Klein Andor felolvasta az alaku
lás alkalmából érkezett üdvözlő táv
iratokat. Widder Gyula pedig szép 
szavakban mond köszönetét Búza 
Barna képviselőnek a gyűlésen való 
megjelenéséért, a polgármesternek 
a terein átengedéséért ós a sajtó 
jelenvolt képviselőinek a szövetség 
iránt eddig tanúsított jóakaratu tá
mogatásért.

Búza Barna emelkedett ezután 
szólásra és rövid beszédben nagy 
hatással vázolta a pénzintézeti tiszt
viselők szövetkezésének fontosságát, 
majd örömét fejezve ki a megalaku
lás fölött hálás köszönetét mondott 
azért, hogy védnökké választottak.

Még Reichard Dénes és Rudali 
Aladárt jegyzőkönyv hitelesitőkktll 
küldte ki az elnök és aztán több 
tárgy híján a gyűlést bezárta.
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Bankett.
Délbon ebédre gyűltek össze a 

tisztviselők a Kovacsies Ignácné 
Síin ház-kertjében, amelyen inegju 
lentek az intézetek igazgatósági tag
jai közül is többen. A bankett — 
melyet Kovacsies Ignácné szervíro
zott általános elismerésre méltóan — 
a legkedélyesebb hangulatban d. u. 
fél li óráig tartott. Felköszöntőket 
mondtak: Widder (lyula — Busa 
Barnára és az intézetek igazgatósá
gaira, Búza Barna — Widder Gyulára; 
Kovács László (versben) — a bank- 
fiukra, Hericz Sándor — a szövet 
sógre, dr.Bettolheim Jakab — a kikül
döttekre, Gál Antal — az újhelyi 
tisztviselőkre, dr. Havas Berthold a 
kiküldöttekre és dr. Bettelheim Ja 
kab — Klein Andorra és Palay Jó
zsefre, mint az újhelyi szövetség 
alapítóira.

— Anyakönyvvezeto helyettes kine
vezése. Zemplén varmegye főispánja 
a minyevágasai állami anyakönyvi 
kerületbe Wimpiller István segéd- 
jegyzőt teljes hatáskörrel anya- 
könyv vezető-helyettessé kinevezte.

— Anyakönyvvezeto helyettes tel 
mentése. Zemplén vármegye főis
pánja Moskovtcs Sámuel rninyevá- 
gásai anyakönyvezett helyettest ezen 
tisztsége alól felmentette.

— Tennls verseny. A sátoraljaúj
helyi tennis egylet holnap d. u. 3 
és fél órakor kezdődő versenye, mint 
az az előjekből látható, nagyon .szé
pen fog sikerülni. A tegnap kedden 
délután U órakor megtartott sorsolás 
eredménye szerint az értékes tiszte
letdijakért, melyek közül kettőt Kiss 
Ödön h. polgármester, a verseny 
egyik védnöke ajándékozott, heves 
és szép játékokban lesz része az ér
deklődő közönségnek, A vidéki ver
senyzők nagy szaluban szerepelnek 
a versenyen. Nevezéseiket elküídöt- 
ték : Budapestről Kelemen A űré’ ; 
Ungvárról dr. Csűrös Szilárd. Csűrös 
Gyula, Farkas Ernő, Láhner Kálmán, 
Mitikus Vilmos, Kochiilz Béla és dr 
Tahy%Endre ; Tokajból Miklósy Irma ; 
Sárospatakról Kik Irén, Sik Ilonka, 
Pavletits Erzsiké, Kik Ödön, Tóth 
Elek és Bálint Zoltán. A versenyek 
naponkint d. u. fél 4 órakor, szom
baton és vasárnap azonban d. e. 8 
és d. u. fél 1 órakor kezdődnek. 
Látogatási jegy naponkint 50 fillér, 
a verseny egesz tartamára l korona 
50 fillér.

— A sátoraljaújhelyi izr. nöegylet.
A folyó hó 10-ikara hirdetett K ö z 
gyűlését, miután az egyleti tagok 
határozatképes számban meg nem 
jelentek, újabban 1008. augusztus 
hó 23-án, délután 3 órára tűzi ki, 
amikor, tekintet nélkül a megjelenő 
tagok számára, a közgyűlés a tárgy- 
sorosat minden pontja felelt hala- 
fosni fóg.

«t- Gyáristaink sikere. A gyártelepi 
diiárda és zenekar számos sikere 
most újabb sikerrel gyarapodott. 
Dalosaink és zenészeink újabb dicső
séget arattak folyó lió 10-án Debre- 
czenben. A debreczeni gyártelepi 
dal-, zene- és önképzőkör folyó hó 
16-án zászlószentelési ünnepély t ren
dezett dalos és zeneversennyel egy
bekötve. A zászlószenteléssel egybe 
kötött dalos és zeneversenyen reszl- 
vett a sátoraljaújhelyi gyártelepi 
önképzőkör dalárdája és zenekara is 
szép sikerrel, amennyiben a zenekar 
a zeueverseny második, a dalárda 
pedig a dalosverseny harmadik diját 
nyerte el.

— Pöstyénböl írják nekünk : Csak 
tiz napja, hogy Kossuth Ferenc ke
reskedelmi miniszter Pöstyén illusz
tris fürdővendége használja a ke
zelőorvosa, Todor Kálmán dr. köz
egészségügyi tanácsos és országgyű
lési képviselő által neki rendelt 
iszapgöngy üléseket és 28 fokos 
kádkénes fürdőket, — s már érzi 
kitűnő hatását a pöstyéni iszapnak, 
melynek gyógyító ereje párját, rit
kítja. Nagyon jól érzi magát. Pallay 
dr. titkára kíséretében gyakran 
sétálgat a fürdő parkjában, feszté-
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lonséggel ve>z részt a fürdővendé
gek szórakozásaiban s kedvező idő
ben a Rónai-szálló verendája alatt 
(é nem bent az étteremben) ebé
delve, kedélyesen beszélget ebéd
lőszomszédjaival és — mi tűrés-ta
gadás — szép szomszédnőivel a 
szálló előtt bámuló nagyszámú für
dőközönség örömére. A mű t héten 
Polonyi Géza volt a miniszter ven
dége, a  jövő héten pedig fogadja 
a nyitrai függetlenségi párt kül- 
dotségét M < n y  Lajos országgyűlési 
képviselő vezetésévei.

— Vandorszintarsula.ok ügye A 
vallás és közoktatásügyi miniszteri 
utnban energikusan dolgoznak, hogy 
a vidéki színészeti ügyüket mielőbb 
tökéletesen rendezzék. Eddig bárki 
felcsaphatott vándorszintársulati igaz
gatónak, bárkit szerződtethetett tár
sulatához és bárhova elmehettek ját
szani, hacsak egy másik színtársulat 
már nem volt azon a helyen. Most 
a kultuszminisztériumban úgy ren
dezik ezeket a társulatokat, hogy 
csakis szinészogyesületi engedélylyel 
szabad játszani, viszont azokat a 
színigazgatókat, akik társulatukkal 
nemzetiséglakta, szülészeti viszonyok 
tekintetében rossz vidékeken mii 
ködnek, állami segítségben fogják 
részesíteni. A rendezés ügye még a 
folyó évben feltétlenül befejeződik.

— Tüzesetek a vidékén. F. hó 10 
én, hétfőn este 10 éra tájban nagy- 
inihályban Klein Lipót fürdő utcai 
házának padlásán tűz ütött ki. a 
mely oly gyorsan terjedt, hogy csak
hamar a mellette lévő Seszták féle 
ház is a lángok martalékává lettt. 
A tűzhöz kivonult a nagvmihályi 
ölik. tűzoltóság Dr. Eperjesy Lajos 
főparancsnok vezetésével s esakha- 
mar sikerült a tüzel lokalizálni. Ej 
fél tájban, midőn a tűznél már csak 
a csendőrség és a tűzoltóság tartóz
kodott, a kigyulladt Klein-féle ház 
másik oldalán lévő Griimvald Lipót 
tulajdonát képező ház padlásáról 
egy hrrtolontil felcsapott láng volt 
látható. A tűzoltóság és a csendőr* 
ség nyomban a padláson termett s 
az újabb tüzet eloltotta. A két ház 
han lakó vagyontalan emberek, min 
tán ingóságaik biztosítva nem vol
tak érzékeny kárt szenvedtek. Ked
den éjjel féltizenkettőkor f. hó 11 
én, Sárospatakon volt tűz Kézi IV 
térnél a Hécén az udvaron felliai- 
mosott termés. 220 kéve búza és 
árpa gyuladt meg és égett porrá. 
A tűz állítólag gyújtogatásból eredt. 
A termés biztosítva nem volt.

— Visszavándorlas. Fiúméból ir 
ják: A „Ciirpatia" kivándorlási gő
zös kedden érkezett Newyorkból. 
A hajó a múlt hónap 16-án indult 
el Amerikából 174 első és 1142 fe
délközi utassal. Az utasok közül 
811-en Nápolyban szálltak partra, 
inig a többiek Triesztben hagyták 
el a hajót. Az utasok között 200 
magyar honos vö t. akik vonaton 
jöttek át Fiúméba és innen foly
tatták tovább ut:okat az ország 
belselyébe.

— Öngyilkosság n K
16 éves asztalostanuló folyó hó ló
én éjjel a Felső-Zsólyomkán, mos
tohaatyja lakása előtt, az utoaán 
tőbelőtte magát. Súlyos sérülésével 
az „Erzsébet** közkórliázba szállí
tották, a hol másnap reggel ki- 
szenvedett.

— Az asszony verve jo. Ennek a 
régi elvnek legmegrögzöttebb val
lója Farkas József. Szerette a fe
leségét — verni. Nem sajnálta tőle 
az öklét. Az asszony csak tűrte 
mostanáig a dolgot, de legutóbb 
már annyira ment a férjuram, 
hogy agyon is akarta ütni. Elment 
hát a csendőrséghez panaszra és a 
csendőri jelentés szerint „mivel férje 
eddig minden hónapban megverte*4 
és mivel ugylátszik most már else
jén és tizenötödikén utalványozza a 
verési illetményt, Farkas Józsefné 
följelentést tett az ura ellen, aki
nek megbüntetését kívánja. A bru
tális férj ellen az eljárást megindí
tották.

— Nyilvános nyugtázás. A ma

gyarországi munkások rokkant és 
nyugdíj egylet sátoraljaújhelyi fi
ókja 1ÍKÍ8. augusztus 2-ikán tartott 
nyári mulatságán fölülfizettek Szé
kely Elek. dr. Búza Barna 10—10, 
Fáklyásmenet rendezőség 5, Hericz 
Sándor, Cscrnyicsky István 4—l, 
Ludcseher Tivadar, Kérészy Gyula, 
N. N. Las/.áes Ferenc/, Bájer Jakab, 
Bemük Erzsébet, Kovács Sámuel, 
Szappanos Imre. Murczinkó Ferenc, 
Lung György, Friseh Hermán, Ba
lázs István. Matlunovich Dezső. Kár
páti Sándor, ifj. Bájer József, Zambó 
\ alentin«'», Fázsiczky József, Pikula 
István, Zsiday Ferenc, Beudl Ig- 
natz 2—2, Deut seb Adolf, Jung 
Mór, Deutsehman László, idősb. 
Elek István, Egressy Koleszár Mik
lós, Szedliczky József, llammcsbcr- 
ger Ede, Kárpáti Károly. Liszek 
Béla, Nagy György, Butim Lajos, 
Kuzsinszky István, Szaner József, 
Nemes Lajos, Margitány János, 
Csernoviez Gyula. Girhényi Gyula, 
Kódos Gyula 1 — l kori Janesó Já
nos 00 fillért. Egey Gyula Csorna 
Feruuoz 40—40 • fid. A mulatság 
tiszta jövedelme 155 K 32 fillér, 
mely összeggel a helybeli tagok 
felscgélyezésére gyűjtött külön alap 
507 korona !M fillérnyi összegre 
emelkedett. Heticz Sándor, e. elnök 
M anzm lo  Géza e. pénztárnok.

Az uj szesz adó törvény folytán 
úgy mint minden szesz ára, a vi 
lúghirü Brázay sósborszesz ára is 
drágább lesz már szeptember hó 
1 tőt kezdődőleg. Azért mindenki 
saját Vdekében cselekszik, ha szük
ségletét még e hó folyamán, szép 
tember elseje előtt szerzi be. A 
Brázay sósborszesz mint ismere
tes — mindenütt kapható.

A távirat. Egy marhakereskedő 
a következő táviratot küldte egyik 
szigetvári üzletfelének :

„Holnap minden disznó a pá
lyaudvaron lesz. Out is elvárom, 
en nem mehetek csak holnapután, 
mert személy vonat ökröket nem 
szállít. Marha ára emelkedett lássa 
el magát; ha ökrökre van szük
sége gondoljon rám.“
A távirat feladója bizonyára jól 

ismeri az üzleti feleit és fökép — 
önmagát.

A vasárnapi munkaszünet. A
kereskedelmi miniszter leiratba ér
tesítette Zemplénvármegye törvény- 
hatóságát, hogy a vasárnapi mim- 
kaszünetről szóló törvény végre
hajtás rendeletét módosította. Ne
vezetesen elrendelte, hogy azokon a 
vasárnapokon, amelyek vasárnapra 
esnek, az ipari és kereskedelmi áru
sítás csakis a vásártérekre szorit- 
kozhatik, egyéb helyeken s főleg 
az üzletekre vonatkozólag, teljes 
mértékben megtartandó a munka 
szünet. Sok viszálykodásnak veszi 
elejét e rendeletben foglalt az a 
nr.isik intézkedés, hogy a karácso
nyi ünnepet megelőző vásárnapokon 
a miniszter a munkaszünetet egész 
napra fölfüggeszti, vagyis ezen a 
vasárnapon a keresHadolmi és ipari 
árusítás egész nap ;adály talanul 
folytatható.

Kifizetetlen ruhák alkonya A
szabómesterek orsz. szövetsége, arra 
való hivatkozással, hogy a végre
hajtási törvény novellája a hitele- 
lezők követelése elöl a kielégítési 
alapot elvonja, tagjaihoz körlevelet 
intézett, figyelmeztetve őket arra, 
hogy künnlevőségeiket lehetőleg 
még az uj törvény életbeléptetése 
eleit érvényesíteni, vagy legalább 
biztosítani törekedjenek, ujabb ren
deléseknél pedig gondosan szem 
előtt tartsák azt, hogy az uj tör
vény hatása alatt már a legköze
lebbi időben számolniuk kell a fo
gyasztóknak az eddiginél jóval cse
kélyebb hitelképességével. — Vége 
tehát a jéi időknek. Még megérjük, 
hogy mindenki kifizetett ruhában 
fog sétálni az utcán.

Az uj büntetőtörvény, vagy he
lyesebben mondva az eddigi bün
tető törvények módosításáról és ki
egészítéséről szóló novelláris türv.- 
czik immár szentesítve lévén abból

egy igen praktikusan kezelhető 
„jegyzetszólü" kiadást kaptunk a 
melyben újítása az eddigi kiadá
sokkal szemben az, hogy az olda
laknak csak a felét foglalja el a 
szöveg, mig a másik fele üresen 
van hagyva, hogy a praktikus jo
gász azon jegyzeteket tehessen. Azt 
hisszük ügyvédeink és biráink ha
mar meg fogják szeretni ezt a fajta 
kiadásokat, melyeket Benkő Gyula 
Grill féle udvari könyvkereskedése 
adott ki. A büntető novella ára 1 
kor. 20 fillér.

— A tegl egy artás hazánkban első
rendű iparrá fejlődött ki és a mikor 
téglagyártásról van szó, mindenek
előtt az előnyösen ismert Bohn féle 
hatalmas ipartelepekről kell meg
emlékezni, melyek a tulajdonosok 
szorgalma és szakavatottsága folytán 
a monarchia legnagyobb telepévé 
fejlődtek ki. A most Békéscsabán 
létesítendő uj teleppel a eég hatás
körét ismét megnagyobbította.

Rákóczi cipőkrém a legjCfcfe 
börfény esitő 5°/o a kassai ítákó- 
ezi-szobor alapja javára. Egyedüli 
gyártója S z é k e l y  és T á r s a  
K a s s a. * j*

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-körut 20. Kérje a 
„Szabadalmi Újság" ingyen mu

tatványszámát.

NYILT-TÉR.
V. rovat alatt küzlütlekért a szerkesztő 

nem felelős.)
A tekintetes miskolezi vasúti üzlet- 
vezetőséghez és az összes utazd 

iparosok figyelmébe.
Augusztus 17-ikón reggel utazni 

akartam nyolcad magammal Uj- 
hclyből Tőketerebesre es bár a je
gyem ki volt váltva, szépen min
den tisztességes embereimmel együtt 
marha kocsiba akartak bepakolni. 
En persze mint nem marba, (nem 
száltam he és így a panaszkünyvet 
akartam kitölteni, de mert nem 
oda és nem azt írtam amit a tiszt
viselő ur parancsolt hát elkapta 
előliem a könyvet és rendőri kido
bással fenyegetett. Tehat most kér
dem az üzletvezetőséget és az ös*- 
szes iparosokat, hogy ki köteles 
most nyolc ember napidijját meg 
fizetni.

Tisztelettel
Polgári János,

ácsm ester Toicsva.

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

Kiadótulz)donoz:
L A N D E S M A N N  M I K S A .

K é r je n  eg y  m in tá t  a *  
á l t a lu n k  k ia d o t t

a óóR önyvacsR áfi6ől.
LiiiiImiiíiiiii I mi és társi
könyv- és papirkereskedése S a n jk ily .
Magyar királyi államvasutak Uzlet- 

veztőségo Miskolcz. 
25081-908. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A magyar királyi államvasutak 

miskolci üzletvezetősége a Kuttka 
állomás mellett levő lakótelepen elő
állítandó emeletes tiszti lakház és 
szintén emeletes altiszti laképület s 
ezek melléképítményei létesítése cél
jából szükséges építési munkákra
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nyilvános versenytárgyalást hirdet. 
Az ajánlati költségvetés, pályázati 
feltételek, az ajánlati minta és a 
szerződés tervezete a magyar királyi 
államvasutak miskolci üzletvezető' 
ségének építési és pályafentartási 
osztályában (Szemere utca 29. sz. 1. 
emelet) valamint a rutikai osztály 
mérnökség irodájában a hivatalos 
érák alatt díjtalanul megszerezhetők, 
a hol egyszersmind a tervek is meg
tekinthetők. Csak a szabályszerűen 
kiállított pecséttel lezárt és sértetlen 
borítékban elhelyezett és közvetle
nül vagy posta utján beadott aján
latok fognak tárgyalás alá vétetni.

A jogérvényesen kiállított ajánla
tok legkésőbb 1908. évi angusztus 
bó 29 én déli 12 óráig alulírott üz
letvezetőség titkárságánál (Szemere 
utca 29 sz. 1. emelet) nyújtandók 
be, ahol és amikor a versenytárgya
lás meg fog tartatni, illetve az aján
latok fel fognak bontatni. A ver 
senytárgy aláson az ajánlattevők, 
vagy azok igazolt képviselői 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 Ruttka ál'oraás melletti 
lakótelepen álőállit&ndó tiszti és .al
tiszti lakóház építési munkáira.

Csakis a költségvetésben foglalt 
összes munkákra tett ajánlatok fog
nak figyelembe vétetni.

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 állami letétekre alkalmas ér
tékpapírokban letenni. Az értékpa
pírok a budabesti tőzsdén legutóbb 
jegyzett 14 napnál nem régibb ár
folyam szerint, de a névértéket meg 
nem haladó értékben fogadtatnak 
el. Készpénz után kamat nem fizet 
telik ; 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 két tami elottemezése mellett 
történjék.

Szóban forgó munkákra csakis 
magyar állampolgárok pályázhatnak.

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

Ajánlattevők a pályázat eredmé
nyéről, illetve ajánlatuk el, vagy el 
nem fogadásáról a pályázat határ
idejének lejárata után két hét alatt 
értesittetni és letett bánatpénzeik 
kiszolgáltatni fognak.

Miskolc, 1908 aug. hó 14-én.
Az üzletvezetöség.

Külön bejáratú csinosan bú
torozott szoba kiadó, esetleg 
két diákot teljes ellátásra el
fogadnak jVfolnár üstván-uteza 
10. szám alatt.

Eladó ház.
Forgalmas helyütt fekvő igen szép 
ház, még sok évig adómentes, jutá
nyos áron eladó. — A ház mellett 
tágas udvar és gyönyörű diszkért 
van. mely utóbbi igen értékes telek 

gyanánt is szolgálhat.
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Két gimnáziumban járó fiút 
teljes ellátásra eljogad

üzv. Szedlák Károlyné
Mát ólai Étele n. 12. sz. 

(saját ház.)
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Eladó
a külső Kossuth-utcán 3 és fél ka
lászt. hold szőlő idei terméssel és 
lakóházzal, vagy ezek nélkül. — A 
bányi hegyen 6 és fél kataszt. hold 
szőlő 3 borhAzzal, szüreti felszerelés 
sel és idei terméssel, vagy e nélkül.

Esetleg 150 hordó uj bor.
Jelenek Ádám.

évIoiyLBeiratások « '« !
napon 9—6 ó rá ig --------------

S O M O G Y I  MÓ R
tanár, zongoraművész 

á l l a m i l a g  képesített okleveles 
i - — - zenetanár igazgatása 

alatt álló ZENE-

Conservatoriumban
Budapest VII Erszebet-körut 44.
zongora, hegedű, ének, gordonka, 
cimbalom, az összes fúvó- es vonós
hangszerekre, valamint zeneelméleti 
tantárgyakkal. Államilag diplomáit 
zenetdnárok. A tanárok létszáma 20.

Vidéki leányok részére

1 N T E R N Á T U S
Prospektussal kívánatra szolgál az 

IGAZGATÓSÁG

építési vállalat téglagyár.
Van szerencsénk a n. á, építteti közönség tudomására 

hozni, hogy sátoraljaújhelyi építési irodánk (Molnár István 
utca 6. üzakd-ház I. éra.) további vezetését régi lisztviselőnkre 
Lugossy László építész orra bíztuk és bármily építési mun
kálatok tervezése és kivitelére k̂észséggel 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.ulcza 
0. Czakó ház) válthatók.

Tisztelettel

INCZE LAJO S és T I í  A
mérnöki és vállalati iroda.

Szegimalon '•‘'í f i í '" '  állomásról •ffi
------  s z á l l í to k : ------

Az állomásnál

íia22̂ 'rdtumé- BÜkk-hasáb 140 K. Vasúti fuvar:
tér lett hal-

vo°ggonbau egy gómbfa b ik k  gyertyán 120 K. Szcre"“
ily figura szál- Miskolcz

kiadós, á u a g  flynzottja (h á n to lt) 158 K. K.
24—25 méter. — —
Megtekinthető Szegimalom állomásnál. Tulajdonos : 

Állomásfőnök felvilágosítást ad. S p i t z e r  S a l a m o n
Temesvár.

A fa Erdőbőnyén lett termelve, hol még 60.000 mtr. lövőn, vagy termelve 
olcsón eladó 1

Szőllő-sajtók
Gyümölcs-sajtók

. HERKULES kettős nyomószekezettel 
kézi hajtása

hidraulikus sajtók
magas nyomás és nagy munkaképesség 

számára

(ijiimölfs-ziizóli. szőlő-malniok. Imiüvozií gépek

Teljesen íölzserelt szüretelő készülékek iillaiiiliiiiii és kocsira szereire 
L é -s a jto ló k , bogyó ő r lő k .

A sza ló  készü lékek gyü m ö lcs  és főze lék szám ára, g yü m ö lcs 
hám ozó és vágó gépek. —  S z a b a d , ö n m ű k ö d ő ,  ho rdozh ató  
s s z á llíth a tó  * S Y I>H O N IA « -p c rm e te z ő k  sző llők, g yü m ö lcs , 

fák, ko m ló  és szegecs perm etezésére.

S  as Ö  1 1 ő - e k ó k
gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett különlegességként 

legújabb szerkesztés szerint

M A Y F A R T H  PH.  és  T Á R S A
gazdasági gépgyárai vasöntödéje és gözhámoai által 

B É C S, II 1 Taborstrasse 71.
K i t ünt e t v e  590 arany,  ezüst  é r emme l  stb.

d í s z l e t t é  á r i tg y z lk r k  in g y en  l a  b / r m tn tv t .  K lp v ia t lS k  la  v ta z o n tá r u a t té k  k c r a t t t tn tk

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa

Kaphatd:
Landesmann Miksa és Lővy Adolf 

________ __ paplrkereskedéseiben Sátoraljaújhely
köny \ nyomdájában Sátoralaujhely,
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