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V á r o s u n k  b a n k ü z l e t e i .
A  kereskedelmi és ipari vi

szonyok sohasem voltak váró 
sunkban rózsásak. Es dacára an 
nak, hogy szemre-szinre ez a 
város a legforgalmasabb keres
kedelmi empóriumok egyikének 
látszik, mély szomorúsággal kell 
konstatálnunk, hogy a megye és 
a város szegénysége mindig rá
nyomta a bélyegét Ujliely keres 
kedelmi életére is. Es ne csaljon 
m eg bennünket az, hogy a nyil
vános számadásra kötelezett tár
saságok évi kimutatásaiban az 
üzleti viszonyok javulása, sőt fel
lendülése is mutatkozik, ezek az 
eredmények meg nem ismertet
nek kereskedelmi vagy ipari fej
lődésünknek hamisittatlanul va
lódi képével. A  látszat ebben az 
esetben igazán nagyon csalóka 
s az újhelyi bankok üzEti ered
ményei nem a kereskedelmi élet 
csatornáiban lüktető nagy és 
egészséges vérkeringés képét mu. 
tátják, hanem inkább demonst
rálják a mi földhözragadt nyo
morúságunkat. Szegények vagyunk 
kétségtelen; nincsenek gyáraink, 
raktáraink, piacaink, a vállalkozási 
kedv a sivár és szomorú pénzte
lenség világában fül sem ébred
het vagy ha életre kel, hamaro
san ellankad. Ugyan mi is ra
gadhat ki bennünket lekötöttsé
günkből és elmaradottságunkból ? 
A  bankok vasszekrényei nem 
azokkal a váltókkal és adósleve
lekkel telnek meg, melyek egy 
város és vidék lassú és biztos 
megerősödésének és vsgyonoso- 
dásának bizonyítékát képezhet
nék, hanem ellenkezőleg . a meg 
élhetés segédeszközéül, a ki nem 
elégítő és szerfölött sovány jö 
vedelmek pótlásául szolgálnak. 
Ilyen körülmények között egyik 
bank sem töltheti be közgazda- 
sági hivatását és azok az évek 
óta kijáró és megszokott oszta
lékok, melyek a részvényeseket 
a jövőre illetőleg kellemes csaló 
dásba ringatják, bizony csak na
gyon időlegesek. Nem egy-két 
kisebb nagyobb üzleti csapástól, 
hirtelen meglepetésektől, vagy 
előre nem látott veszteségektől 
féltjük mi az újhelyi intézetek

sorsát, ezekkel egy jól megala 
pozott és szolidan vezetett bank
üzlet megbirkózik valahogy; de 
az üzlet hiánya, a már évek óta 
előrelátott és nyomról-nyomra 
bekövetkező kereskedelmi és ipari 
tengődés állja útját a boldogu 
lásnak.

Mert mit ér az, ha a városban 
nyolc vagy kilencz bankintézet 
igyekszik irtóztató erőfeszítések
kel üzletet teremteni; abból 
teremtsenek, ami nincs ? Egy 
évtized óta, amióta élelmes em
berek kezében a parcellázási 
üzlet lábrakapott Zemplénmegyé- 
ben, mégcsak ment valahogy a 
dolog. A fötdlelosztók a birtok
részeknek mesterségesen felsró
folt árából meggazdagodtak és 
a bankok, mivel a földvásárlók 
hitelszükségleteiket itt szerezték 
be —  megéltek. Sőt mivel a 
parcellázás megszűnésével bekö
vetkező íizlettelenség kilátásaival 
a tapasztalatlan alapítók és rész
vényjegyzők nem tudtak szá
molni, uj bankok keletkeztek, 
melyek csak arra voltak jók, 
hogy a régen fennálló és a vá
ros és megye üzleti szükségle
teit teljes mértékben kielégiiő 
intézetek helyzetét megnehezítsék 
anélkül, hogy egy néhány hiva
talnok exisztenciáját leszámítva 
csak valami hivatást is tölthettek 
volna be s csak valami uj dol
got is produkáltak volna. Van 
kilencz bankintézetünk a város
ban és üzlet minél kevesebb. Es 
a kilátások nem hogy napról- 
napra javulnának, inkább szür
kébbek és sivárabbak lesznek. A 
kereskedelem nem fejlődik és 
virágzó üzletmenet helyett ál 
lar.dó a stagnáció. D e hol van 
az a folytonosan nagyobbodó 
forgalom, mely az egyik oldalon 
mutatkozó réseket hivatva volna 
más üzletnyerességgel pótolni?

Hol van az a zseniális bank
ember, ki uj ötletekkel, uj gon
dolatokkal tudna teret és nagyobb 
üzletkört teremteni a mi bank
jainknak. A segítség valahol a 
messze jövőben van, a fejlődő 
önálló vámterület utján iparilag 
megerősödött Zemplénmegye el- 
k ovetkezendőségében.

—  dec. 2.

Nyilatkozat Következő nyilatkozat | 
közlésére kérettünk fel : A „Zeni 
pléni Napié" utolsó számának ve
zércikkében úgy vagyok feltüntetve, 
mintha Dr Buza Barna tisztelt bura 
tóm képviselővé történt megválasz
tását jórészt nekem köszönheti. Ki 
jelentem, hogy Buza megválasztatá
sát sem nekem, sem keresztény, sem 
zsidóvallásu magyar honpolgároknak 
külön nem köszönheti, hanem kö
szönheti első sorban önmagának, 
munkásságának, másodsorban pedig 
a Sátoraljaújhely és vidékén állan
dóan békés egyetértésben élő lelkes 
polgárság szívességének felekezeti 
külömbsóg nélkül, melyhez csekély
ségem is büszke volt tartozhatni s 
Mely felekezeti békét hízva a ma
gyar becsületben nem fogja meg
zavarni' egyesek esztelensége sem. 
Ez a történeti igazsági Kiváló tisz
telettel

Székely Albert.

Az uj bortörvényjavaslat 
és boraink értékesítése.

Ugyancsak Moszkvában felkeres
tem a katonai fogyasztási szövet
kezetét, a mely az összes oroszor
szági tiszti fogyasztási szövetkeze
tek központja és évenként mintegy 
4 millió rubel értékű bor forgalmat 
csinál, felkerestem a borosztály fő 
nőkét egy kapitányt, s előadtam 
neki mi járatban vagyok, a kapi
tány lehivatta u szövetkezet főnö 
két egy éltesebb őrnagyot, továbbá 
egy német származású pincemestert 
s elkezdték a borokat kóstolgatni, 
kezdtük a leggyengébb minőségűn 
s igy sorba a legnehezebb asszukig; 
a mikor ezek kerültek kézbe, az 
őrnagy igen kiváncsinak mutatko
zott, s a tiszta pohárki'ba öntött 
nemes bort igen nézegette és sza
golgatta, igen Ízlett neki s midőn 
a legnehezebb pyógyasszut is meg
kóstolta, azt kérdezte tőlem németül 
„Und bitté sind das allé natiiriiche 
ungefalschte tokajer weine“ ? Meg
nyugtatásomra, hogy ezek tiszta 
természetes borok, a kapitányhoz 
fordult ezen szavakkal „Weist dér 
Teifel unser Tokajer schiueckt nicht 
so.“ Ezen nyilatkozata után felkér
tem, lenne szives nekem az ő to
kaji borukat megmutatni, azonnal 
hozatott egy üveggel a legjobból, 
tiszta poharat adott s öntött a fe
kete átlátszatlan üvegből. — Mind
járt a mint a folyadék a pohárba 
ömlött, feltűnt nekem sötét barna 
szine, a mely hasonlított az ürmüs 
hoz, — megszagoltam, de csak a 
spiritusz szagot éreztuu, moguléi* 
teiu s édeskés fuuyar a medveezu- 
korra emlékeztető izt éreztem rajta. 
Az őrnagy nagy figyelemmel nézett

rám s szinte kérdezni látszott mit 
szólok hozzá, — a sok réraraese 
után a mit életemben az oroszokról 
halottam, nem mertem kirukkolni 
véleményemmel, hanem kérdeztem, 
szubad-ó egész őszintén leplezetle
nül nyilatkoznom, az őrnagy a leg
udvariasabban arra kért, hogy csak 
mondjam meg őszintén mit tartok 
az ő tokaji boruk felöl; mert sze
retné tudni véleményemet s igen 
le fogom kötelezni ha tartózkodás 
nélkül fogok bírálatot mondani ; 
mely biztatása után megmondtam, 
hogy én tulajdt nfcépen csak a szeszt 
ismerem fel ezen folyadékban, hogy 
aztán miből van csinálva a többi, 
azt úgy megmondani nehéz volna, 
de hogy ez nem tokaji bor, azt ha
tározattal! mondhatom.

Az őrnagy roppant indignálodva 
mondta „und achauen sie, wir zah- 
len 170 rubel für 100 Butilken." T e
hát a mi pénzünk szeriül 4 korona 
25 fillért fizetnek 7 deciliter tiszta 
hamisítványért a mi megfelel ő—7 
koronának literenként. — De meg
jegyezte a kapitány, hogy az ő to
kaji borukból igen kevés fogy, nem 
szeretik, további beszélgetés folya
mán megtudtam, hogy ugv ezen 
bort, mint többi borukat Warsóból 
szállítja egy nagy borkereskedő 
ezég.

Bár a minták igen tetszettek ne
kik, kijelentették, hogy habár nem 
kételkednek a borok tisztaságában, 
még sem rendelnek; mert a bor 
nincs helyben.

További tudakozódásom után azon 
tapasztalatra jöttem, hogy az ottani 
borkereskedők és vendéglősök hely
ben veszik meg a borokat és ide
genből nem hozatnak semmit; a 
legélelmesebbek a franciák, a kik 
igen nagy mennyiségű bort értéke
sítenek Oroszországban, nagy bor- 
raktáraik vannak, úgy hogy a ke
reskedők innen szerzik be szükség
leteiket. Igaz, hogy a borraktárak 
ki is aknázzák ezt a helyzetet; mert 
óriási haszonnal dolgoznak, a mit 
a közönség fizet m eg; mert a bor- 
kereskedő azért a buttellákban való 
elárusitásért szintén szép hasznot 
számit fel.

Ugyanilyen állapotok vannak 
Oroszország többi nagy városaiban 
is, a fŐ borkereskedelmi fészek Warsó 
a mely város legközelebb feküdvén 
a nyugati államokhoz ügyesen ki
használja kedvező földrajzi fekvését 
s kezében tartja Oroszország borke
reskedelmének k *>csát.

Hazafelé jövet két napot töltöt
tem Kiewben, a mely város me gkü- 
zelitőleg oly nagy mint Budapest, 
szintén nagy kereskedelmi központ, 
de össze se hasonlítható Moszkvával. 
— Kiewben ugyanazon viszonyokat 
találtain mint Moszkvában s magyar 
jelzésű bort alig találtam, de a bo

I I H O V A  M E N J Ü N K  S Z Í N H Á Z  U T Á N ? !  I--------1

R E IT M A N  A D O L F  PANNÓNIA K Á V É H Á Z Á B A ,
ahol egy tea, sonka és vajból álló s z í n h á z i  v a c s o r a  70  f i l l é r é r t  k a p h a t ó ,  

ahol szolid, figyelmes kiszolgálás mellett a vendégek kényelméről a legmesszebbmenőleg gondoskodnak.
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás! Hideg buffetl
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rok árai épen oly magasak mint 
Moszkvában. Varsóban már inkább 
látni hegyaljai szamorodnit és asz* 
szut, do nem azon minőségben mint 
a hogy terem, hanem egészen át 
van pancsolva, — Oroszország nem 
is kap csak innen magyar szárma 
zásunak jelzett bort.

Általában véve az oroszok igen 
kevéssé ismerik a hegyaljai boro
kat és csak hallomásból tudják, 
hogy létezik valami világhírű tokaji 
bor, de hogy az Magyarországon 
terem, azt nem tudják, annál ke* 
vésbbó tudják, hogy milyen az a 
bor. A többi magyar borokról pedig 
egyáltalán semmit sem tudnak.

Hogy boraink oly kevéssé isme
retesek épen Oroszországban. a 
mely nekünk egy megbecsülhetlen 
fogyasztó piacunk lehetne, hiszen 
földrajzi fekvésünknél fogva legkö
zelebb vagyunk hozzájuk s vasúti 
összeköttetésünk sem mondható 
kedvezőtlennek ; annak egyik főoka, 
hogy nálunk a borkereskedelem 
nagyrészben zsidók kezében van, 
főként a tokajhegyalján, a zsi 
dóknak pedig nem lehet könnyen 
bejutni Oroszországba, mert útleve
lüket a consulatus sem láttamozza; 
igy borkereskedelmünk Oroszország
gal szemben teljesen el van vágva.

Annak igazolásául, hogy Orosz
országba nem csak a nehéz hegy
aljai, hanem más nehezebb fajta 
magyar borok is exportálhatok, a 
következő hiteles adatok szolgálja 
nak.

Tegyük fel, hogy az exportálandó 
bor beszerzési ára 50 forint, azért 
vettem ezt alapul; mert ezen árért 
Magyarország bármely vidékéről 
lehet finom ó bort kapni, sőt ennél 
jóval olcsóbban is-, ezen bor szállí
tási költsége Moszkvába 11 frt. a 
vám 47 frt. 50 kr. igy egy hecto- 
liter bor loco Moszkva 108 ft. 50 
krba kerül, vagyis orosz egység 
szerint egy butilka, 76 krajcárba 
kerül, ha már most butellázásra és 
más apró kiadásokra 14 krajcárt 
számítunk, egy butilka ily bor 90 
krajczárha orosz pénzre átszámítva 
72 kopekbe kerül.

Az ott szerzett tapasztalatok után 
ítélve az ilyen bort a kereskede
lem 2—3 rubelen alul semmi szin 
alatt nem adja el, de tegyük fel, 
hogy 1.50 rubelért adják, az eset
ben is hec<oliterenként 11154 rubel 
tiszta haszonnal értékesítik, vagyis 
a mi pénzünk szerint 139 írttal. 
Azonban ha 1 rubel eladási árt ve
szünk alapul, a mennyit a legko- 
miszabb krimi borért kell fizetni az 
esetben is a tiszta kereset hectoli- 
terenként 50 forintot tesz ki, — 
elképzelhető, hogy mily haszonnal 
lehetne a tokajhegyaljai palaczkoz- 
ható borokat értékesíteni.

Az előadottak után azon néze
temnek adok kifejezést, hogy az uj 
bortörvény javaslatnak csak az eset
ben lesz meg a kívánt eredménye, 
hu egyidejűleg igyekszünk a kül
földi piaczokat is megnyerni, — 
hogy miként lehet ezt legsikereseb
ben eszközölni, arra Útmutatóul szol
gálhatnak az oroszországi viszonyok, 
a hol az idegenek állandó bor rak
tárakat tartanak, s a kereskedőknek 
nem kell idegenbe menni boraikat 
vásárolni, hanem ott helyben kap
nak olyan eredetű bort a minőre 
szükségük van.

Képzeljük csak el, hogy ha a 
tokajhegyaljának Varsóban, Kiew- 
ben, Moszkvában és Szent-Féter- 
váron állandó, jól kezelt és szi
gorú ellenőrzés alatt álló niinta- 
pinczéje s ezekkel kapcsolatban 
egy vagy több detail üzlete volna, 
minő forgalmat lehetne elérni; ha 
a borokat nem oly magas árban 
adnánk, mint a hogy ott a borokat 
árulják ; mert nem arra kellene tö
rekedni, hogy óriási hasznot szerez
zünk, hanem oly árban kellene árui
tatni, hogy a termelő megkapja tisz
tességes vételárút, a regle fedezve 
legyen és successive egy tartalék 
a|apot teremtsünk esetleges veszte
ségek fedezésére, hogy ezt miként 
lehetne megvalósítani, ennek eldön

tése az érdekeltektől függ, minden
esetre előnyös volna ehhez az állam 
támogatását kieszközölni, mert az 
államnak szintén vitális érdeke, hogy 
borexportunk minél jobban fejlcsz- 
tessék és megbocsájthatlan mulasztás 
volna s a hegyaljáuak létérdeke 
megköveteli, hogy ezen kérdés el 
ne aludjon.

Igen természetes, hogy az erősebb 
qualitúsu borok exportálása esetén 
a könnyebb borok is jobb árat ér
nének el idehaza s vége vettetnék 
azon válságnak, mely a bortermelő 
két állandóan fenyegeti s nem vol
nának a termelők kitéve egyes lel
ketlen kereskedőknek, a kik a borok 
árait szüretek alkalmával mestersé
gesen lenyomják.

Mocsár, 1908. november hó 20-án.
Füzesséry Barna.

(Vége.)

— deo '2.
Nyilatkozat A Felsőmagyarországi 

Ilirlap tudósítója a lap vasárnapi 
számában — a képviselőtestület gy il
léséről referálva — éreztetni kívánja 
velem is haragját, mert következő 
megjegyzésre ragadtatja magát :

Mert ugyan melyik törekvő vá
rosatya tudja eltűrni, hogy inig a 
másiknak 3 indítványát el is fogják 
fogadni, addig ő még be se kerül
jön az újságba mint indítványozó. 
Halász József stb.
Hát kedves Lánczi öcsém, e vád 

velem szemben az ön, vagy a Fel
sőmagyarországi Hírlap részéről na
gyon is alaptalan és talán egy ki
csit nevetséges is, mert jól tudják, 
hogy sohase törekedtem arra, hogy 
nevem a lapba kerüljön, mit azzal 
is bizonyítottam, hogy a közelmúlt
ban e lapban megjelent dolgozataim 
alatt egy esetben sem szerepelt a 
nevem.

Ha van a tudósítónak oka hosszan 
kodni, tessék mérgének áldozatává 
az arra érdemeket szerzett médiu
mot választani.

Halász József.
#

Nem tudom milyen haragra cé
loz Halász Józsi bátyám, do az bi
zonyos, hogy téved mikor azt hiszi, 
hogy haragszom. Nékem nem volt 
szándékom személyében megbántani 
Józsi bátyámat, de egyáltalán sen
kit sem egy általam ejtett toll- 
hiba folytán a képviselőtestületben 
szokássá vált inditványozási mániát 
kívántam csupán minden sértő szán
dék nélkül szóvá tenni és hogy 
félreértettek, azt én sajnálom leg
jobban. Különben béke velünk.

SZÍNHÁZ.

H eti m ű s o r :
Szerda : „Drótnélküli táviró."
Csütörtök : „Milliárdos kisasszony."
Péntek : „Varázskeringö." (Zónaelő

adás.)
Szombat: „Csók király."

Reprizek. Szombaton este a „Ta
tárjárás", Vasárnap a „Vig özvegy*4 
és hétfőn a „János vitéz** vonzottak 
szép számú közönséget. Ez előadá
sok közül csupán a „János vitéz** 
érdemel említést, amennyiben a többi 
előadások nagyon gyengék voltak. 
A Tatárjárásban B. Széfésy Szidi és 
Beleznay Margit, a Vig özvegyben 
egyedül 1\ Szcpesy Szidi játéka ér
demel említést. A többi szereplők 
mintha erőnek erejével ejtették 
volna el szerepeiket. — A János 
vitéz előadása azonban eléggé sike
rült. Beleznay Margit játszotta a 
címszerepet. Kar, hogy hangja 
gy« nge, mert játékában a legszigo 
rubb kritikus sem találhatott kifo
gásolni valót, lluska szerepében Fe
kete Kózsi volt elragadóan bájos. 
Mintha csak rászabták volna ezt a 
szerepet. Azonban kifogásoljuk, hogy 
csipkés alsószoknyában játszotta sze
repét, Nem igen hisszük, hogy a 
földhözragadt szegény árvalánynak 
tellett volna csipkés alsószoknyára; 
aminthogy Bagó trombitásnak sem 
igen tellett lakcsizmára és arany-<

gyűrűre. Es hogy az előadáson Bagó 
igy jelent meg, az Várady hibája, 
aki szerepét különben fényesen ját 
szotta meg. Szép hangja teljes egé
szében érvényesült ez estén. Ssa 
bolcsi Jozefin a királylány szerepé
vel birkózott meg dicséretes ered
ménynyel. Kár ezt a tehetséges szi 
nésznőt coloratur szerepekben erő
szakolni. Elvégre — mint a példa 
mutatja — megbirkózik ezzel is, de 
nem lehet célja a direktornak tag
jait tulerőltetni. Egyebbekben az 
előadás ellen semmi kifogásolni va
lónk nincs, hacsak nem a kar szörnyű 
gyatra volt.

Szerencse fia. Drégely Gergely 4 
felvonásos komédiáját mutatta be 
tegnap este a társulat. A darab 
élénk színekben festi meg a mai 
kor hü Képét, a .>treberek érvénye
sülését. Az előadás nem mondható 
a legjobbnak, habár egyes szereplők, 
mint Szőregh, Ágotái, Magas, Polgár 
Béla és Bátossytie mindent elkövet
tek az est sikere érdekében. Külö
nösen Szőregh élethűen adta a sza
bólegényből miniszterré lett strébert 
Alakítása ment volt mindet, túlzás
tól, a természetesség volt főtörek
vése, amit sikerült is elérni. Emlí
tésre méltók még Fekete Rózsi, 
Thursó Margit és Békofy Róbert 
alakításai.

H Í R E K .

— Kinevezések. A király Ssendrő 
üttmár sátoraljaújhelyi kir. járás 
bírósági aibirót a Harsányi Gyula, 
a kassai kir. ítélőtáblához tanács 
jegyzőül beosztott sátoraljaújhelyi 
kir. járásbirúsági aibirót járásbirákká 
nevezte ki.

— Eljegyzések. Gtünvald Jenő, az A. 
Bayer & Gie prágai cég budapesti 
képviselője eljegyezte Némethy Ber
talan leányát, 1 talpért Erzsikét. — 
Ssakáll\w\XM helybeli tanító eljegyezte 
Malártsikdbi'&v.l polgártársunk Aranka 
leányát.

— Halálozás. Kozma Mihály f. 
évi decz. hó 1 én éjjel 2 lírakor 
életének 50-ik évében Bodro ,vécscn 
meghalt.

— Thea jour. A lelencek felruhá
zására deczember 3-án, csütörtökön 
a vármegyeházán rendezendő thea 
jour iránt a közönség körében szó 
katlan nagy érdeklődés nyilvánu', 
a mit részben annak kell tulajdoni 
tani, hogy a rendezőség a közönség 
kellő szórakoztatásáról is gondosko 
dott. A jouron Oláh Rudi és zene
kara működik közret Fontban fél 0 
órakor pedig magas nívójú hangver
senyben lesz alkalmunk gyönyör
ködni. Polgárnő Szepessy Szidi és 
Várady Márton szebbnél szebb áriá
kat és dalokat fognak előadni ; 
Harmath Zseni és Szőregh Gyula, e 
két feltűnő tehetség pedig prózai 
előadással fogják kiegészíteni a mű
sort. Az énekszámok kíséretét Fados 
Rezső karnagy volt szives elvállalni. 
Ezen művészeken kívül műkedvelők 
is szerepelnek. A jour délután 5 
órakor kezdődik és fél nyolczkor 
ér véget. Tekintettol a rend' ivüli 
érdeklődésre — a karzat is megnyit- 
tatik. Belépőjegy a jourra és kar
zatra 1 korona. Feljogosít a thea és 
sütemény igény bevételére és a hang
verseny végigeRez^se is. Jegyek a 
a Gojdics kisasszonyok tőzsdeüzleté- 
ben válthatok meg. A jour teljesen 
nyivános jellegű. Feljárat az alispáni 
lépcsőházban.

— Kereskedők gyűlése A keresk 
társulat és az Omke kerület tagjai 
Grünbaum Simon és Sebőn Sándor 
a két társ egyesület elnökeinek meg. 
hívására látogatott együttes gyűlést 
tartott. Napirenden volt mind két 
egyesületnek újból való szeivezése, 
amennyiben úgy a keresk. társulat
nak mint az Omkének ez év végé
vel lejár 0, illetve 5 évi cikklusa. 
Grünbaum Simon elnök lelkes sza
vakban vázolta a társulatnak mint 
erkölcsi testületnek 12 évi műkö
dése alatt a helybeli kereskedelmi 
érdekek istápolásában kifejlett mun

kálkodására, a keresk. kamara és 
keresk. kormánynyal szembon ál
landó kapcsot képez az érdekek 
közvetítésére ; különösen pedig nagy 
missziót toljesit a tanonciskola fenn
tartásával a szakképzés terén. Sebőn 
Sándor az Omko érdekében emelte 
fel szavát, jelezvén, hogy dec. első 
felében a központ részvételével be
számoló gyűlést tart a kerület, e 
beszámoló gyűlésen alkalma lesz a 
tagoknak tudomást szerezni ama 
nagy munkáról, melyet az országos 
egyesület a kereskedő világ anyagi 
és erkölcsi érdekében kifejt, fölhívja 
a kereskedőket a központ pártolására 
annyival inkább, miután a csekély 
hozzájárulás, melyet az egyes tagok 
fizetnek arányba sem áll ama haszon
nal, mit úgy az egyes, mint a keres
kedők Öspzesége annak fejében nyer. 
A gyűlés tagjai egyhanggulag hoz
zájárultak az elnökök előterjeszti'sé
hez és mindkét egyesület támogatá
sát magukévá tették. A keresk. tár
sulat ivét az össze9 jelenlevők alá
írták. Elénk visszhangra talált Grün
baum Simon társ. elnök újból fül- 
elevenitett azon eszméje, hogy a 
helybeli kereskedők ez egyszer ko
molyan és minden erélylyeí karolják 
fel a kereskedők összességétől rég 
óhajtott „Kereskedelmi Kör** létesi 
tését. Alexander Vlimos, Fleiszner 
Frigyes, Klein Andor, Sebőn Sándor, 
Schwoiger Márkusa pártoló hozzá
szólása után egyhangúlag kimondot
ták a „Kür“ megalakítását, a foga
natosítás és a részletek kidolgozására 
10 tagú bizottságot küldtek ki, hogy 
az előmunkálkodást minél rövidehb 
idő alatt kezdjék meg és e rég 
vajúdó ügyet dűlőre vigyék. Általá
nos helyesléssel fogadták Blumenfeld 
Jenő ama indítványát, hogy azon 
kereskedők, kik a keresk. társulat 
tagjai sorába nem lépnek, a vagy 
azon tagok, kik a társulat iránt vál
lalt tagdíj fizetési kötelezettségük
nek eleget nem tesznok, de tanulóik
kal a kér. tanonciskolát igénybe 
veszik a tandíjaknak kétszeresét 
fizessék. Elnök bemutatta a közkór
ház részéről beérkezett pályázati 
hirdetményt, melyet a gyűlés tudo
másul vett. Elnök megköszönvén a 
tagok élénk részvételét, köszönetét 
mondott a város polgármesterének a 
nagyterem átengedéséért, a gyűlést 
bezárta.

— Az izr. nöegylet zsurja. Tél apó
jó kedvében megrázta hófehér sza
kái át, s mint a jó anya gyermekét, 
hogy niegne fázzon, beburkolta a 
földet jó meleg takaróval, csillogó 
apró fehér virágokkal. Hát bizony 
belecsöppentünk a tél kellős köze
pébe. Karúéval herceg örömében a 
földhöz vágja csörgő sipkáját, gú
nyos arczczal neveti ki a kalendá
riumot s tánczolna, dalolva közele 
dik, hogy az idén hamarabb fog
lalja el vig birodalmát. Az izr. nő 
egylet vezetősége igen okosan és 
helyesen gondolkodott akkor, a mi
kor a havonta rendezendő jour 
eszméjét felvetette. Hisz ilyen jouro- 
kát az ország minden nagyobb vá
rosában fényes eredménnyel ren
deznek a nőügyietek, mindenütt 
nagyszerűen sikerülnek, miért ne 
sikerülne az nálunk. Sok nagy 
előnye van a többi táncz és egyéb 
mulatságok felett, hogy a hölgyek 
a legegyszerűbben jolennek meg, 
hogy a fiatal emberek még 29-én 
is sűrűn látogatják és kitünően ér
zik magukat, hogy ha a kölcsönös 
a jókedv (a mi pedig elmaradhatat
lan) tánezra is perdülnek s mind
ezek mellett mindenki kialudhatja 
magát, úgy hogy másnapra, csak a 
kellemes emlékek maradnak meg. 
Múlt hó 29-én tartotta meg az izr. 
nőegylet as első ily genreü jourját. 
Hogy mily remekül sikerült, mily 
kedélyesen érezte ott mindenki 
magát, hisz ez természetes is volt, 
Davidovics Adolfné, ilr. Haas Ber- 
talaimé, üzv. Grosz Hermáimé, Haas 
Fülöpné, Klein Gézáué, Róth Jó - 
zsefné, dr. Rosenthal Sándorné, 
Sebőn Sándorné urhülgyek, kik a 
gazilasszonyi tisztséget magukra vál
lalták már magában véve is bizto-
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sitotta a sikert, oly fáradhatatlanul 
buzgólkodtak, valóságos gazdasszo- 
uyok voltak, mindenütt ott voltak, 
a hol szükség volt rájuk, lebilin
cselő kedvességük, kedélyességük 
folytán a jelenlevők jó kedve a 
legmagasabbra hágott, vegyük hozzá 
még a Kudi kitűnő bundáját, a mely 
elemében volt, bizony a fiatalok 
nem sokáig bírták a dicsőséget s 
még a tulajdonképeni jour bevé
gezte előtt táncra perdültek, amely 
nem a tervezett 8 óráig, de 10-ig 
is eltartott, s akkor is csak azért 
fejeződött be, mert egy igen prózai 
dolog következett : a vacsora. Kö 
szünetet mondunk a gazdasszonyok- 
nak a személyes fáradságon kívül 
a jourra küldött nagymennyiségű 
süteményekért, a kedves kiszolgáló 
leányoknak, akik oly édes thoát 
adtak, külön ki kell emelnünk 
Kozma Annin titkár érdemét mint 
akitől ez egészséges eszme szár 
mázott, s a ki oly agilis tevékeny
séget fejtett ki a jour érdekében, 
no de meg is lehet elégedve. A 
mint halljuk a legközelebbi jour 
docz. 20-a körül lesz megtartva, a 
melyre bizonyára még nagyobb lesz 
az érdeklődés.

—  Kazinczy körből. Felhívjuk már 
most a tagok és vendégek figyel 
mét a valószínűleg deczember hó 
12-én tartandó „Kazinczy“-köri es
télyre, mely alkalommal Cholnoky 
Jenő kolozsvári egyetemi tanár fog 
vetített képekkel bemutatott elő
adást tartani Chináról s ázsiai uta
zásáról. Tekintve a valószínű nagy 
érdeklődést ezen előadásra mérsé
kelt szánni jegyek lesznek kiadva, 
melyet már előzetesen válthatók 
válthatók Kincsessy Péter ur gyógy- 
tárában s pedig: tagok 00, nem 
tagok részére 1 koronáért. A jöve
delem egy része egy a kárpátokban 
fölállítandó menházra fog forditatui.

—  A Szabadlyceumban holnap, csü
törtökön este 8 órakor Dr. Révész 
Bódog helybeli ügyvéd fog előadást 
tartani a közjogból.

—  A vasutas szövetséget felosz
latták. Scbnudt Lajos rendőrkapi
tány ina délelőtt felsőbb rendelet 
folytán a vasutasok országos szü 
vétségének helyi csoportját i'u k y  
Árpád pénzügyi számvizsgáló küz- 
benjüttével előzetes vizsgálat foga
natosítása után feloszlatta. A cso
portnak a gyártelep felé vezető 
utón lévő bodrogközi korcsmában 
volt a helyisége.

—  A postaigazgatóság figyelmébe.
Hosszas huzavona után végre el 
készült a vidéki telefonhálózatok 
közzül a varaiméi is, de dacára an
nak, hogy teljesen fel van szerelve, 
az újhelyi központ gyakran megta
gadja az összeköttetést, érvül hozva 
f«l, hogy ez a vonal még nincs át
adva a forgalomnak. Egyben tudo
mást szereztünk arról is, hogy a 
varaiméi központnak hetekkel ez
előtt Ígérték, hogy a telefonkap
csolás slb. elsajátítása végett az új
helyi központ egy oktatót f e j  ki
küldeni; de ez mai napig sem kö
vetkezett be. Tisztelettel kérdezzük 
a postaigazgatóságot, hogy mikor 
hajlandó a megyebeli iparosok és 
kereskedők érdekeit közvetlenül 
érintő e fontos vonalat a forgalom
nak h i v a t a l o s a n  átadni és igy 
lehetővé tenni, hogy a modern kor 
eme ma már nélkülözhetetlen köz
vetítő eszköze a mi megyénk kö
zönségének is rendelkezésére álhas
son ?

—  Az élő halottakért. A Zemplén- 
vármegyei közkórház vezetősége az 
emberiség élőhalottainak : az elme
betegeknek minden évben állít ka
rácsonyfát. E  nemes törekvésében 
városunk és megyénk közönsége 
mindég segítségére volt jótékony 
filléreivel a vezetőségnek. Lapunk 
szerkesztősége kötelességet vél 
teljesíteni ezúttal azzal, hogy a ne- 
mosszivü emberbarátok jótékonysá
gára apellál és kéri őket, hogy u 
társadalomból számkivetett és min 
deliki áitul elhagyatott elmebetegek
től ez úttal se vonja meg támo
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gatását és jótékony filléreivel tegye 
lehetővé, hogy e szomorú világban 
amelyben ök élnek, legalább rövid 
időre csillanjon fel az örömnek 
egy-egy szikrája. Adományokat a 
kórház vezetősége, valamiül szer
kesztőségünk is elfogad és hirlapi- 
lag nyugtáz.

— Újra Petsár-Krecsányi. l'etsár 
Gézát a szélhámosságáért nevezetessé 
vált borbély legény t szombaton este 
Pestre szállították. Azt hittük, hogy 
ezzel befejezést nyer ez a nagy port 
vert ügy, most azonban Guttmann 
Annin h. állomásfőnök ez ügyre vo
natkozólag a következők közlésére 
kérte szerkesztőségünket. „B. lapjá
nak Petsár Gézának a vasúti állomá
s i  történt letartóztatásáról szóló 
közleménye elferdítve jelenvén meg, 
kérem, méltóztassék alábbi soraim
nak b. lapjában helyt adni : 1. Az 
ál Kívcsányi Kálmán detektív főnö
köt a vasúti állomáson tudomásom
mal senki sem kereste s az állomás 
főnökség sem lett erről értesítve. 2. 
Petsár Gézát irodámba senki sem 
vezette be, mert itt nem is volt. 3. 
Krecsányi Kálmán detektív főnök 
urat tudomásom szerint soha sem 
láttam s igy nem ismerhettem, a 
gyanúra az adott, okot, hogy o ne
vet oly régen ismerem, miszerint 
Krecsányit idősebb embernek tar
tottam, mint a milyennek a szélhá 
mos kinézett, daczára, hogy igazoló 
j»*gye kifogástalan volt, 4. Petsár 
Gézát az állomás forgalmi irodájában 
én személyesen tartóztattam le és 
csak a letartóztatás után s a mikor 
már arról is gondoskodtam, hogy 
nevezett az irodából el ne szökhes
sek, értesítettem telefonon Schmidt 
Lajos rendőrkapitény urat a történ
tekről, kérve őt, hogy azonnal küld
jön 2 rendőrt, kik a szélhámost be
kísérjék a rendőrséghez. A rendőr
kapitány ur azonnal intézkedett s 
mivel ő is volt szives velem közölni, 
hogy Krecsányt Kálmán már idősebb 
úri ember, nyugodtan adtam át a 
szélhámost és általam elkobzott iga 
zolványát időközben az állomásra 
kiérkezett s általam előhívott ügye
letes rendőrnek. Röviden ez a tény 
állás."

—  Elgázolás. Folyó hó 24-én dél
után fél 4 óra tájban a Jókai utcán 
Kovács István kovácsvágási lakos it 
tas állapotban olyan vigyázatlanul 
hajtotta kétlovas szekerét, hogy az 
arra haladó Csatlós G. nagy k vesd, 
lakost szekerével elgázolta. Az asz 
szony sérülése künynyebb természetű.

—  Az (ismeretlen zsebtolvaj. Még 
folyó hó 13 án történt, hogy a rend
őrség zsebtolvajlás miatt letartózta 
tolt egy 60 év körüli, németül beszélő 
zsebtolvajt, a ki kihallgatása alkal
mával személyazonosságára nézve 
megtagadott minden bővebb felvilá
gosítást. A vén zsebtolvajt a rend 
őrség azóta itt tartotta és mindenfelé 
tudakozódott kiléte felől, inig végre 
megállapította, hogy az illető llcrscli 
Jagoda kolbuszovi (Galícia) szárma
zású 03 éves zsebmetsző, aki lopásért 
17 Ízben volt büntetve. Négy ével 
ült a kufsteini híres várban és üt 
évet a munkácsi fegyházban ; a többi 
büntetéseket különböző helyeken 
szenvedte el. A zsebtolvajnak egy 
Krausz Lajos nevű tolvajtársa van. 
Hersch Jagodát elzárási büntető-ének 
leülése után, az ország területéről 
kitiltották.

—  Az árvavölgyi hév. Dluha és 
Arvaváralja közötti vonal részen 
történt hcgycsuszamlás következ
tében a teher forgalom körülbelül 
3 napig szünettől a személy szállítás 
átszállással posta és gyorsáru 50 
kg.-ig át hordással tartatik fen.

—  A rendőrség november hóban. 
A rendőrkapitány november havi 
tevékenységi kimutatásából a kö 
vetkező adatokat közöljük : A szó 
mély és vagyonbiztonság általában 
véve kielégítő volt. Lopás büntette 
5, lopás vétsége 22, egyéb bűneset 
vagy vétség 30 esetben fordult elő, 
illetőleg annyiszor foganatosíttatott 
nyomozás. A bűnesetek közül meg- 
emlitendőnek tartom, hogy folyó
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hó 2-án éjjel Eisenborger Mór Rá- 
kóci utcai és Lefkovics Jakab Ke 
reszt-téri kereskedő kárára betöréses 
lopás történt, mikor a tettesek ez 
utóbbi helyről 500 koronán felüli 
pénzt loptak el. A tett elkövetésé
vel gyanúsított betörők egyikét n 
nagykaposi csendőrség Gulyás Já 
nos József makkoshotykai szárma
zású, nagyszelmenci cigány szemé
lyében — kinél több száz korona 
pénzt is találtatott, — letartóztatta. 
A folyó hó 26-án a rendőrség le
tartóztatta Petsár Géza sárospataki 
illetőségű 31 éves, többször bünte
tett, rovott it ultu borbély segédet, 
mert ügyesen hamisított igazolvá 
nyok és rendeletek birtokában Kre
csányi Kálmán államrendőrségi de- 
tektivfőnüknek adva ki magát ha
tósági karhatalom felhasználásával 
az eperjesi adóhivatalt szándékozott 
kifosztani. Petsárt a helybeli kir. 
ügyészség illetékességből a buda 
pesti kir. ügyészséghez kisértette. A 
kihágási iktatóba beérkezett 146 
ügydarab. E helyütt megemlítem, 
hogy több külföldi egyént büntet
tem meg azért, mert tartózko dási 
illetőleg lakhatási szándékát kellő 
időben be nem jelentette és több 
szállás adót büntettem in *g azért, 
mert a külföldi megérkezését beje
lenteni elmulasztotta. Tűz 2 esetben 
fordult elő s a kár, mintegy 8600 
korona, mely biztosítás révén meg
térült. Öngyilkosság két esetben 
történt. A kir. ügyészség az eltörne- 
tósi engedélyt mind a két esetben 
megadta. Amerikába kivándorolt 0, 
visszatért 2 egyén. A város, illető
leg az ország területéről kiutasitta- 
tott és eltoloncoltatot 40 a közbiz
tonságot veszélyeztető, idegen ille
tőségű egyén. Kóbor cigányok nem 
garázdálkodtak, izraelita zug iskolák 
fel nem fedeztettek : az egyesületek 
működése ellen kifogás lel nem me
rült ; Közlekedési akadályok elő 
nem fordultak. A tisztviselők fel
váltva éjjelenként ügyeletes szolgá
latot teljesítenek. Az elmúlt hónap 
bán beérkezett összesen 1002 ügyda- 
ráb. Ebből kapott : 1. Rendőrkapi 
tány 216 ügydarabot. Elintézett 211 
elintézetlen 5, 2. Kendőralkapitány 
260 elintézett 246 elintézetlen 14,
3. Rendőrbiztos 285 elintézett 2Í3 
elintézetlen 12, 4. RendőrtőlInok 241 
elintézett 235 elintézetlen ó.

—  Szállítási póthatáridő. Magyar 
kir államvasutak 227.417/908. szám. 
Hirdetmény. Közhírré teszszük, hogy 
áru- és kocsi-torlódás folytán be
állott rendkívüli forgalmi viszo 
nyokra való tokintettel, kereskede
lemügyi m. kir. Minister urnák f 
évi november hó 27 én 102,890. 
szám alatt kelt engedélyével, a 
vasúti üzletszabálysat 03 §. (3) 2., 
valamint a vasúti árufuvarozásra 
vonatkozó nemzetközi egyezmény
14-ik czikkéhez tartozó végrehaj
tási határozmányok 0. §. (3) 2,
pontja alapján, az érvényben lévő 
szabályzatszerü szállítási és pótha- 
liatáridőkön kívül úgy a magyar, 
osztrák és bőszein herczegoviniai, 
mint a nemzetközi forgalomban f. 
évi november hó 30 tói kezdve 
visszavonásig; 1. a budapest—rutt- 
kai, 2. hatvan—kassai, 3. miskolez 
— lawocsnei, 4. Sátoraljaújhely — 
mezőlaborczi, 5. budapest—predeáli,
6. püspökladány—kőrösmezői, 7. 
Szolnok—tövisi, 8. budapest—orso- 
vai, 9. temesvár—báziási, 10. buda
pest—zimonyi, 11. budapest—fiumei,
12. ujdombóvár—bródi, 13. buda
pest—hruek—királyhidai, 14. buda
pest—inarcheggi és 15. gulánta— 
zsolnai vonalak állomásainak egy
másközi i forgalmában, továbbá a 
magyar királyi államvasutak többi 
vonalain, valamint a magyar kir. 
államvasutak kezelése alatt lévő 
vasutakon fekvő állomásoknak az 
1 — 15 pontok alatt felsorolt vanalak 
állomásaival és viszont, ezenkívül 
az 1—15 pont alatt felsorolt vona
lak állomásainak idegen vasutakkal 
és viszont való forgalmában szálli 
tásra kerülő és végül az 1 — 15 pont 
alatt felsorolt vonalak közül bár
melyiket részben, vagy egészben

átmenetben érintő fehérárukra, — 
élő állatok, friss hús, friss gyümölcs, 
friss főzelék és tojásküldemónyek 
kivételével, — niég további 5 napi 
időleges szállítási póthatáridő fog 
alkalmaztatni. Budapest, 1908. évi 
november hó 28. Az igazgatóság.

— A „Nick Carter" kiadóhivatala, 
Nikolásv Sándor füzetes regényei
ből ezt ezen a héten szintén a meg
szokott pontossággal jelentek meg 
a fölötte érdekfeszitő számok. Nick 
Carter bravúros zseniálitással és bá
torsággal menekül meg a halálos 
kelepcéből, melyet neki a tibeti 
bűnszövetség vet. Buffaló Bili a 36, 
füzetben léghajóra száll és vakme
rőén hehatol az indiánok területére, 
a hol élete kockáztatásával töri le 
a vakmerőén garázdálkodó rabló
bandákat. Grant Kapitányt kalandos 
sora a távoli San-Domingó szigetre 
sodorja, a hol éppen akkor tör ki a 
rabszolgalázadás (9. füzetj. A No- 
body 12-ik főzetében a világ leg
zseniálisabb detektivje egy rejtélyes 
gyilkosságot födöz föl. Végül a Bu
dapesti Rejtelmek 12-ik füzetében 
Kiss József, a híres küllő tovább 
fűzi érdekes és izgató regényének 
bonyodalmait. Mind ezek a füzetek 
30 fillérért kaphatók egyenként az 
ország összes könyv* és papir-keres* 
kedésében és duhánytőzsdéjében, 
vagy pedig közvetlenül a kiadó 
Nikolásy Sándornál Budapesten, ki
nek újonnan megnyitott és gazda
gon fölszerelt könyvkereskedésében 
minden egyéb könyv is jutányosán 
kapható (Budapesten, VI. Teréz- 
körut 3.)

— Menetdij módosítás. A magyar
király államvasutak igazgatóságától 
nyert értesülés szerint azon kedvez
ményes közvetlen meneldijak a me
lyek a katona személyek szolgála
ton kívüli utazásaira, valamiot a 
nyugalmazott katona személyeknek 
az osztr. magyar személyforgalom
ban való utazásaira érvényesek. Ha 
ezen utazásoknál a déli vasút vo
nalai is érintetnek, 1909 évi január 
hó 1-ével némileg felemeltetnek.

— Rákóczi cipőkrém a legjobb 
bürfényesitő 5"/o a kassai Kákó- 
czi-szobor alapja javára. Egyedüli 
gyártója S z é k e l y  és T á r s a  
K a s s a.

S z a m á r k ö h ö g é s
könnyen elmúlik a SCOTT-féle Emui- 
sió ha.-ználata folytán. Orvosok, bá
bák és szülők bizonyítják ezt ezer 
és ezer levélben.

A  S C O T T - f é l e  E m u l s i o
segít azért, mert elsőrangú 
alkatrészei és az eredet] 
SCOTT-féle eljárás kiváló 
szerré teszik, sőt tápereje 

is elsőrangú. Már az első 
adagtól csodálatosan ja  vul

a»! Emulsio az általános egészség.
vásárlásnál u 
SC<>TT-ftf|pluó.isr.T v.-.i- Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 f
J^ - , 1  a lm -
ífyHemi.e Kapható minden gyógytárban.

venni.

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

Kiadótulajdonos:
L A N D E SM A N N  MIKSA.

Magyar királyi államvasutak Buda- 
pest-balparti üzlet vezetőség.

43181—908. szám.

P á lyá za ti h ird e tm é n y .
A vonalainkon az 1909. évbon 

szükséglendo és alább felsorolt anya
gok szállítását biztosítani óhajtván, 
azok szállítására nyilvános pályáza 
tót hirdetünk,

A megközelítő évi szükséglet a 
következő : I. csoport. 104300 drb. 
különféle koczkakő, 590000 drb. kü. 
lön félő fejkő, 204 ra8 durv án kidől-
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gozott műkő, 84 m8 tisztán kidolgo
zott szerkezeti kő, 721 m* faragott 
vagy hasított kő, 303 rn* durván 
kidolgozott fedőlemez. 69 m2 fino
man kidolgozott fedőlemoz. — II. 
csoport. 25400 m* terméskő. — .111. 
csoport. 8300 q. oltatlan fali mész. 
— IV. csoport. 2802000 drb. égetett 
fala tégla közünségos, 331000 drb. 
égetett fali tégla nyers falazathoz. 
417000 drb. égetett fedélcseréptégla 
hornyolt lapos, 6400 drb. égetett 
fedélcseréptégla hornyolt homorú.

Az ajánlatok folyó évi december 
hó 22 ón déli 12 óráig üzletvezető 
ségünk I. általános osztályának (Te- 
rézkörut 62. sz. I. em. ajtó 5 sz.) 
adandók át, a bánatpénz ugyanott 
a gyüjtőpénztárnál folyó hó 21 én 
déli 12 óráig teendő le. A részletes 
pályázati feltételek és ajánlati űrlap 
valamennyi üzletvezetőségnél meg
tekinthetők üzletvezetőségünk anyag 
beszerzési csoportjában (Terózkörut 
62. sz. II. e. 4. ajtó) pedig megsze
rezhetők.

Budapest, 1908. nov. hó.
Az üzietvezetöség.

6719-1908. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A királyhelmeezi kir. járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy dr. Fuchs Emil király- 
helmeczi ügyvéd által képviselt Le 
lesz és Vidéke Hitelszövetkezet vég- 
rehajtatóknak Tónyi Jánosnó Hor- 
nyák Anna végrehajtást szenvedő 
elleni 98 korona 70 fillér és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a sátor- 
sljaujhelyi kir. törvényszék és a 
királyhelmeezi kir. járásbíróság terü
letén a leleszi 274. sz. tjkben A. I 
l. sorsz. 274—282. hrsz. alatt felvett 
ingatlanból (ház 63. sz. alatt udvar 
és kert) Tónyi Jánosné Hornyak 
Anna B. 26, 30. 35. sorsz. alatti 
jutalékára 881 korona, a leleszi 486. 
sz. tjkvben A. I. sorsz. (699—704 ) 
hrsz. alatt felvett ingatlanból (ház 
34. sz. alatt udvar és kert) Tónyi 
Jánosné Hornyák Anna B. 17. sorsz. 
alatti jutalékára 276 korona kikiáltási 
árban elrendeltetettés hogy a fentebb 
jelzett ingatlanok az 19Ó8. évi de
cember hó 22-ik napjának délelőtt 9 
Órája Lelesz község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen el fog
nak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan kikiáltási árának 10 szá- 
aalékát vagyis 36 kor 10 fillért, 
illetve 27 korona 60 fillért kész
pénzben vagy óvadékképes érték
papírokban a kiküldött kezéhez le
tenni, vagy annak a bíróságnál tör
tént előleges letételét igazoló elis
mervényt annak átszolgáltatni.

Király heImecz, a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság, 1908. évi 
okt. 5.

Gábriel. kir. járásbiró.

Tk. 6748-1908. szám.

árverési hirdetmény kivonat.
A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 

mint tkvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Dr. Csizy Béla sátoraljaújhelyi

F E L S Ő M A G Y A R O R S Z Á G I  H Í R L A P

ügyvéd által képviselt Boronkay 
Ftrkas végrehajtatnak üzv. Balog 
Istvánné és Balog János gyám vég
rehajtást szenvedők elleni 400 kor. 
tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a sátoraljau h« l\i 
kir. törvényszék területén levő Alsó- 
bereeki községben és határában 
fekvő az alsóbcreczkii 129. szánni 
betétben A. 1. 1—4. sorszám alatt 
foglalt Balog Ferencz, Balog Gyula, 
Balog Zsóf a és Balog István kis
korúak tulnjdauául Írott 41 hr. 46. 
ö. i. számú ház, 43, iirsz. közös ud
var, 181. 286. 410. 447, 492. hrsz. 
Czigánysor, Töltés alján, Kakottyá- 
son és Följáró dűlőkben levő szán
tók és közös legelőből járó 8.'384-ed 
rész 590 koronában, az alsóbereckii 
45, számú betétben A. I. 1—3. sor
szám alatt foglalt 239, 333. 503. hr. 
szánni Töltés alján, Mogy oróson é- 
Följáró diiiőkben levő ssántókhól a 
B. 5—8. alatti Balog Ferencz, Balog 
Gyula, Balog Zsófia és Halog István 
kiskorúak haromheted részbeni ille
tősége 212 koronában, az alsóbereckii
10. számú betétben A. I. 1—4 sor
szám alatt foglalr 40/1. 40/2. 248. 
455. hrsz. a belsőségben, Töltés al
ján és a Hépasoron levő dűlőkben 
fekvő kertből és szántókból B. 6—9 
sorsz;.m alatt Balog Ferencz, Balog 
Gyula, Balog Zsófia és Balog István 
kiskorúak fele részbeni illetősége 
95 koronában megállapított kikiáitá>i 
árban az árv< rést elrendelte, és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlanok 1908. 
évi decz. ho 9 ik napjának d e. 10 
orakor Alsóbereczki községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10'Vo-át vagyis 
59 koronát, 21 korona 20 fillért és 
9 kor. 50 fiil.-t készpénzben vagy 
az 1881. évi LX . tvc. 42. §-ban jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. szám 
alatt kelt lg. M. rendelet 8. §-u 
bán kijelölt óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldüttkezéhez letenni, 
vagy az 1881. évi LX. t. c. 170 
i$-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál történt előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elis
mervény1 átszolgáltatni.

Kelt Sátoraljaújhelyben, a kir. 
tvszék mint tkvi hatóságnál 1908. évi 
augusztus hó 29. napján.

Wielland. kir. tszki bíró.

Velejte községben egy bolthe- 
lyiség berendezéssel, 3 szoba és 
melléképületeivel bérbeadó vagy 
szabad kézből eladó. —  Bőveb
bet M ann B e rta la n n á l V e le jtén .

F g y  n é m e t  ( P o r o s z )  
k i s a s s z o n y t ,  a k i  h á z v e 
z e t é s b e n  i s  j á r t a s  á l l á s t  
k e r e s .

Bővebbet a kiadóhivatalban.!

E gy ném et és m a g y a r le - 1/  I  C Í M  íí F  7  A 
velezésben t e l j e s e n  já rta s  ^  L  C  1 U L t r t  

k ö n y v e lő  1200 -1500  k o ro n a  

fize té s  m e lle tt egy he lybe li
kézm ükereskedésben  á l l á s t  

n y e rh e t.
Ajánlatok a kiadóhivatalba 

kéretnek.

szénüzlete

a j á n l j a  s z o b a  f ű t é s é r e :
I. rendű Porosz kőszén 2 frt. 40 
kr. —  Szalon kőszén 1 frt. 80 kr. 
—  Porosz brikett, valamint I. r. 
gázkoksz jutányos árak mellett 
házhoz szállítva. Telefon 64. sz.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönség, hogj tü jifa  
raktáram már nem a vasúti állomáson, hanem a Kos- 
suth-utezai saját telkemen, a (Hordógyár) mellett van, 
ahol hasáb és vágott fát nagy raktáron tartok.

E gy m é te rm . v á g o tt fa  házhoz s z á llítv a  2 k o r.
50 f i l lé r .  V aggon  szám ra  ju tá n y o s  á ra k  m e lle tt.

Magam a n. é. közönség pártfogásába ajánlva 
maradtam, kiváló tisztelettel

N EU M A N N  H E R M Á N
fakereskedő, (Árpád-u. 1. Rude ház.)

I m1 1 1 i I í m I  í  7 ?  í  #  T  t  ?  'í- -í•

: F ö l d b i r t o k o s o k  f ig y e lm éb e !  **
jj

A F ra n c k  H e n rik  Fiai-fé le kassai pótkávégyár 
|  igazgatósága a mezőgazdaságnak egy uj ágát; a

I c z i k ó r i a  (IüiIííiiü gj’űkér— tifliorinm inllijltus)
« t e r m e s z t é s é t

ajánlja kísérleti növelésre. A nyers anyag 1909. évben 
1 niétermázsánkint 3 K . 70 fn y i árban 3% sulylevonás- 
? sál vétetik át ab rakodó állomás és a gyárudvarban 
sj constatált tisztasuly érteke azonnal készpénzben kiü
lj zettetik.
j  Bővebb felvilágositással szívesen szolgál a gyári
) igazgatóság.

Kassán, 1908. november 30-én.
jj

Ü F r a n c k  H e n r i k  F i a i .
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S A L G Ó T A R J Á N I W

k ő s z é n b á n y a  R é s z v é n y - T á r s u l a t
szent rímekéi (szobai ütésre és ipari czélokra)

[( KLÁR é s  NEUM A N cég n é l
V S átora ljaú jhe ly

rendelhetők meg. í g y  anott legjobb minőségű apró és durva 
szemű kétszer mosott kovács szén és koksz, valamint porosz 

briket kapható.

H a tó s á g i l a g  e n g e d é ly eze t t  v é g e l a d á s !
Szives tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy a Fő-téren, a „Vadászkürt“ épületében lévő előnyösen 

ismert czipőüzletamben lévő árukészletemet

hatósági engedélylyel végkiárusítom,
mely alkalommal összes czipőáruim, u. ni. női, férfi, gyermek zsevró és box czipők. báli és alkalmi czipők, posztó és 
házi czipők, valódi orosz sár- és hócipők, szóval minden c szakba vágó czikkek bámulatos olcsó áron szerezhetők be. 

Fölkérem a n. é. közönséget, hogy ezen ritka alkalmat czipőszükségletének beszerzésére el ne mulassza.

HALÁSZ H ER M Á N .T eljes tisztelettel

Nyomatott LandtEBiann Mikni és Tárka könyvnyomdájában ISátoralaujhely.
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