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MATOLAI ETELE. Ur. BÚZA BARNA.

K ultúrpalota  é s  egyebek.
Irta : Búza Barna.

Kultúrpalotát akar építeni l'j 
helyben Dr. 1 lornyay Béla s na
gyon szép és érdekes cikket irt 
erről az eszméjéről a Zemplén
ben.

Megmondom őszintén, hogy a 
gondolat nagyon tetszik nekem 
s igazán ürülnék,ha módom lenne 
megvalósításában v alamelyes reszt 
venni. Egyáltalában igen nagy 
tisztelettel vagyok 1 lornyay Béla 
iránt, mert azt a lajta embert lá
tom benne, amilyenre feltétlen 
szüksége van egy városnak, ha 
haladni akar. Embert, aki tud 
dolgozni, fáradni önzetlenül a 
közérdekért, akinek vannak elet 
revaló gondolatai, aki felvet 
eszméket, terveket s lelkesen és 
lankadatlan kitartással küzd azok 
megvalósításáért. 1 la nyolc tiz iior 
nyay Bélánk volna, már ma isi 
egész más város lehetne Ujhely.

Sajnos, máskép áll az arány. 
Nálunk munkálkodó, kezdemé
nyező ember kevés van, de an
nál több aztán az ellenkező, az 
akadályozó, a gáncsoló. Uj tervet 
kevesen vetnek tel, uj mozgalmat 
kevesen indítanak. Csak panasz
kodik mindenki, hogy nem lendül 
semmi, nem fejlődik a város, de 
hogy a fejlődés érdekében moz
dulni, tenni is kellene, az nem 
jut eszükbe Hanem ha aztán va
laki előáll egy-egy gondolattal, 
tervvel, próbál valamit kezdemé
nyezni, akkor megindul ellene a 
kritika, az akadályoskodás, kicsi
nyes érdekek ellenkezése, alatto
mos aknamunka s lasacskán arra 
a meggyőződésre kell jutnia, 
hogy itt csinálni ugyan nem csi
nálnak semmit, de annál szíve
sebben rontanak el minuent, amit 
más csinálni akar. Ebben kellene 
itt a közönségnek erősen meg
változni, hogy egy kicsit halad
hassunk.

Egy kultúrpalota hatalmas té
nyezője lehet a város fejlődésé
nek s azért óhajtom, hogy akik 
mindent szeretnek elrontani, ezt 
a tervet ne ronthassák el. Most 
csak egy két megjegyzésem van 
hozzá.

Arra ne számítsunk, hogy azt 
a palotát tisztán állami segély
ből létesíthetjük Az államtól vár
hatunk hozzájárulást, de hogy 
mindent az állam aujonf azt nem

lehet kívánni. Más városok a ma
gukéból áldoznak sokat erre a 
célra, — természetes, hogy az 
allam ezeket segiti Hozzájárulás
sal s nem azokat, amelyek min
dem az államtól kérnék. l)e nem 
is kidobott pénz, amit ilyen célra 
áldoz a város. Először sok min
den címen; muzeum látogatásá
ért, hangversenyteremért stb. jö 
vedelem is van belőle. Azután 
pedig közvetve, a város forgal
mának emelése által is meghozza 

' a maga hasznát.
Mégis az a felfogásom, hogy 

ilyen kulturális intézmények csak 
akkor lehetnek igazán értékese^ 
ha a városnak s a közönségnek 
kedvező anyagi helyzetében szí- 

i lárd alapjuk van. Mert csak ak- 
. kor van az embernek módja és 
kedve művészetet élvezni és 
pártolni, ha jól van lakva s rend- 

, ben van a vagyoni helyzete. 
| Azért csak úgy helyes a kultuE 
palota akciója, ha elsősorban, 
vagy legalább egyidejűleg min 
dent megteszünk a város anyagi 
helyzetének emelésére. S külö
nösen fontos, hogy emeljünk 
ugyan kultúrpalotát is, de első 
sorban olyan dolgokat létesít 
sünk, amelyek közvetlen hasznot 
hoznak a városnak. Milyen irigy
séggel nézhetjük pl. Nagyvára 
dót vagy Szolnokot, s még egy
néhány magyar várost, amelyek 
maguk kezelik a városi világítást, 
s 40—50—70 ezer korona évi 
jövedelmük van belőle és amel
lett az áramot 4—Ü lillerert kap
ják a lakosok hektowattonkint, 
sót ami legértékesebb — ipari 
célra 2—3 fillér az áram. Nálunk 
U fillér a világítás — legdrágább 
az országban — s 5 — 7 fillér 
az ipari áram és ilyen drágaság 
mellett se jövedelmez semmit a 
villanygyár, a részvényesek sem
mit se kapnak. Mert el volt Hi
bázva az egésznek az alapítása.

Ilyen jövedelmekre kellene a 
városnak törekednie. Ilyen jöve
delmei vannak más városoknak 
szállodából, fürdőből, közúti vas 
útból, s másféle városi üzemek
ből. Próbáljunk már egyszer mi 
is valami ilyet csinálni. Itt van 
a városi bormérés, ipari árucsar
nok, városi szálloda gondolata. 
Kogjunk össze, hogy minél job
ban, hasznosabban létesíthessük 
ezeket, akkor telik aztán műve
lődésre, kultúrpalotára is.

Nem csak a művészetet, a 
szellemi élvezeteket, a tudást is 
nagyszerűen szolgálhatja az ilyen 
intézmény. Most rohanvást lcjlo 
dik a tudomány , s bizony nagyon 
jo, ha legalább ugy-ahogy Jépést 
tarthatunk vele. Ennek lehet 
hasznos eszköze egy ilyen kul
túrpalota. Szabad lyceumszerü 
előadásokkal igen szép eredmé
nyeket érhetne el, különösen 
most, amikor földrajzi, technikai 
és más egyeb tanítást is immár 
ötven percenttel megkönnyítette 
s kellemesebbe tette Edison csu
dálatos találmánya, a mozgó- 
fénykép. 11a zene cnek — 
rajzoktatás mellett olyan Uránia 
színház tele tanító s mulattató 
előadásokra is berendeznok an
nak a kultúrpalotának a nagy
termet, azt hiszem, igen szép es 
nagy közönsége nevclodndk an
nak Ujhelyben.

Ilyen gondolatokkal kivánok 
sikert a Hornyai Béla eszméjé
nek.

A katliolikus szövetség
Sátoraljaújhelyben is megalakult 

e. f. I9U9 évi február hó utolsó nap
ján. Elvein mindemül távol tartani 
magamat, a mi felekezeti címet vi
sel, nem csak ha az a más feleke
zetiek ellen irányul, de ha csak a 
ma-októl való elzárkózással jár is. 
Nemi aggodalommal az iránt, vall
jon itt nem lesz-é az alakulásnak 

I vuiameiy támadó irányzata — (bo 
lu sáliul: mostani magy ar.-ággal azt 
j K e l l e n e  Írnom „aggres.-zív tenden
ciájú) — tzinte kötelességemnek 

nzeiu  elmenni a gyűlésre, hogy 
annak irányáról személyes meggyö- 

| zödést szerezzek.
Hat — ilyen irányzata teljesség

gel nem volt — és csak azért irok 
róla rövid üsnierlelé&t, nehogy má
sok, oly unok a kik olt sem voltak, 
képzeletből elferdített tud »silasl kö
zöljenek róla.

A dolog lényege a következő :
Hajdan a katliolikus vallás ural

kodó vallás volt és úgy# magának 
a katholikus egy háznak, mint egyes 
tagjainak is voltak olyan jogaik, a 
melyekből mások Ki voltak zárva. 
A katholikusok tehal nem csuk több
ségben, de hatalomban is érezvén 
magokul, érdekeik védelmére kelni 
se ulkuimuk, se okuk mm volt, 
azokkal nem is gondoltak — egy
szóval elbizakodtak.

Más oldalról u többi felekezetek 
bizonyos fokig elnyomatva érezvén 
magokat, ezen érzés megtóveszté 
bennük a szorosabb összetartást, a 
mi nálok — hu bár most már nincs 
ru szükség, mert teljesen egyenlők 
vagyunk — mai napig sem szűnt 
meg.

Ez magy arázza meg, hogy a köz
életben a más felekezetek, úgy vá
lasztásoknál, mint más téren is fe
lettünk előnyt kivívni, győzedelmes
kedni szoktak, mert összebeszélnek, 
mi pedig nem ; — mert mind meg
jelennek a hol kell, mi pedig nem.

Hazánkban állítólag — kerek- 
számba véve — 20 millió lakos
van ; e közt (Koma és Görög) kat- 
holikus 12 millió, u lobbi 8 millió. 
— Es ennek dacara igen sok eset
ben úgy ütnek ki a választások — 
például egy városi képviselőtestület
ben, vagy valamely tiszti karban, 
hogy nem a katholikusok, de a más 
felekezetiek jutnak. be túlnyomó 
nagy többséggel.

Továbbá a törvényhozás, a kor
mányzás terén, a közvélemény elölt 
is u többi felekezetek hangoztatják 
sujut érdekeiket, mi nem.

Szervezkedjünk tehát — nem 
arra, hogy inasokat háttérbe szorít
sunk, de arra, hogy mások minket 
háttérbe ne szorítsanak; — és fia 
\ aiumely kérdésben mi is akarjuk 
hangoztatni a mi érdekeinket, a íui 
felfogásunkat, a mi meggy özödésüu- 
ket; lehessük azt ne mint egy es 
emberek, de nyilatkozhassunk a 
nuiholikus összes közösség nevében.

Íme - -  ez u szövetség értelme, 
célja, irányzata. Ebben u többi fele
kezelek láthatjuk ugyan azt, hogy 
nem ukaruuk nekik illetéktelen elő
nyöket engedni, de neiu láthatják 
azt, hogy mi akarnánk felettük bár
milyen illelckloien előnyt elragadni.

A gyűlés menetéről részletes tu
dósítást adni inasra bízom; én csak 
szellemével akartam beszámolni.

Matolai Etele.

Kereskedelmünk védelme.
Anny i mindent összeírlak már, 

oly sok tervet vetettek fel, mikkel 
varosunk jövőjét vélik egyesek meg
alapozni es fejlődését biztosítani. 
Egy dologra azonban, mely legin
kább vau hivatva városunk jövő 
fejlődésének alapját képeim, csak 
kevesen gondolnak. Hogy egy varos 
fejlődjék, ahhoz elsősorban kifejlett, 
virágzó kereskedelem es ipar szük
séges. E nélkül uiucs fejlődés, e 
Keikül csak tönkre juthatunk.
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Es ez az. amit nem akarnak meg-l 
érteni nálunk. Mi. ahelyett, hogy I 
kaját kereskedelmünket és iparunkat 
igyekeznénk a modern kor kivánal 
mainak megfelelő magaslatra emelni, 
inkább azon igyekszünk, hogy azt 
lerontsuk, tünkretegyük. Más váro
sokban a lokalpatriatizmus oly nagy. 
hogy szinte kinézi a társadalom a 
maga köréből azokat, akik a helyi 
ipar és kereskedelmet nem részesí
tik kellő támogatásban, —  nálunk 
pedig a város vezető köreiben talál
hatók leginkább azok, akik ellenségei 
a helyi iparnak és kereskedelemnek.

A  tisztviselők, ügyvédek, orvosok 
legnagyobb része például ruhaszük
ségletet a fővárosban, vagy nagyobb 
vidéki városokban szerzik be. Ok 
maguk hívják meg az illető eégek 
utazói —  mert a törvény ezt meg
követeli —  levéliteg. Hát kérdjük: 
helyes ezé Mit szólnának az ügyvé
dek, ha az újhelyi kereskedők peres 
ügyeiket pesti fiskálisra bíznák ? Mit 
az orvosok, ha a beteghez Patakról 
hoznának orvost? Ugy-e, hogy ez 
fájna és volna érte zugás és apre- 
hensió ?

Hát a mi fáj az orvosoknak, a/, 
ügyvédeknek, az fáj a kereskedök- 
nek is joggal. Nem hagyhatják szó 
nélkül az iparosok és kereskedők, 
hogy levelekkel idecsőditik egyesek 
a budapesti és a vidéki nagy váró 
sok utazóit, akik aztán az ilyen le
véllel végig házalják az egész vá
rost és megrendeléseket gyűjtenek.

A  közterhek jelentékeny részi t a 
kereskedő és iparos osztály viseli. 
De hogy viselhesse, ahhoz jó üzlet
menet kell, ami viszont csak meg
felelő támogatás mellett érhető ei. 
E gy  kis lokálpatriotizmus segíthetne 
ezen a bajon, amely már már a 
tünk szélére jutatta az újhelyi ke
reskedelmet és ipart. Ébredjen tud
tára Ujhely polgársága kötelességé
nek. Lássa be, hogy a sajat boldo
gulása is csak úgy van biztosítva, 
ha reális alapokon nyugvó szépen 
fejlett kereskedelmünk és iparunk 
van. Lássa be, hogy első köteles 
sége mindé.kinek saját, szükebb 
pátriája jövőjét biztosítani.

De ezeken felül feltétlenül szük
séges, hogy a hatóságok is megyék 
kötelességeiket és éber szemmel 
őrködjenek saját hatáskörükben a 
helyi ipar és kereskedelem érdekl i 
felett. Tartsak szemmel a hazaló- 
vigéceket s ha észreveszik, hogy 
valamelyik levélbeli meghívás nél
kül megy valakihez megrendelést 
gyűjteni, —  csípjék nyakon kö
nyörtelenül és sújtsák a legmaga
sabb büntetéssel. Ilyenformán le
hetséges lesz gátat vetni a vigéc 
inváziónak és megvédeni kereske
dőinket és iparosainkat a tünktul, 
amelynek mar a határán állanak.

H Í R E K .

Aktuális strófák
Kupiék.

tZenésitet'e é s  é n e k l i  P é c l i y  J e n ő

Habot verek, borotválok, 
Tilinkóaom. hajat vágok. 
Angolosan bajuszt nyirok,
Ha van kedvem, kupiét írok. 
Drótostót is vagyok néha 
S  fellépek a kabaréba, 
Tehetem, én nemes vagyok, 
Kollégáim, pukkadjatok!..

Cg)\édek párbajai.

Jobb, szebb idők következői k 
Reánk végre, valalnira, 
Rámásznak már az ügyvédek 
L g )  másnak is a nyakára . .

B Polgár Károly

Búcsúztatja már Munkácsot 
E s mondjon bárki bármit,
Hoz o onnan újdonságot, 
Elhozza „Uoidstein SzámitM.

Egy szép özvegy étterm ében.
Egy szép özvegy éttermében
Kalábereznek hárman, négyen
A  nyíri vinkót élvvel isszák
S adu helyett —  egymást kihijják . t 

— nikás.

Jelmezestély.
A saujhelyi leányegylet megszo

kott sikerű mulatságainak sorozatát 
ismét gazdagította eggyel. Szomba
ton este tartotta jelmezestélyét, me
lyet a város és vidék közönsége 
tekintélyes számban keresett fel. 
Kedves eszme volt a rendezőségtől 
a jelmezestély rendezése és az egész 
város kíváncsiságát már napokkal a 
mulatság előtt felcsigázta az ujsá*. 
ingerével ható jelmezes megjelenés.

A  fiatal lányok egész sora öltött 
jelmezt és elragadó képet nyújtott 
a vármegyeháza szépen dekorált 
terme a sok sok büszkeségtől és iz
galomtól kipirult arcú fiatal leány
sereggel és szép asszonyok gárdá
jával.

L  ítoraányszerü tarkaságban vo 
nultak fel a jelmezes hölgyek : 
egyiptomi táncosnő, az ördög, a 
francia baba, a rózsa, a pipacs, a 
szaloncukor, a búzavirág, roulette, 
ibolya, a cigányleány, a dalmát nem
zeti viselet, a hollandi népviselet, 
a rokokó markotányosnő, stb. stb.

A jelmezbe öitözött leányok be- 
vonu ása után megkezdődött a tánc, 
melynek a késő reggeli órák ve
tettek véget, s hogy a kedély mind
végig jó volt, arról a rongyokba 
feszi ott báli ruhák tehetnek tanú
ságot.

Jelen voltak : Leányok : Davido- 
vits Edith (roulette). Davidovits Ró
zsik a (búzavirág). Juhász Elza, L i
geti Ida (ördög), YVeinberger Blanka 
(egyiptomi táncosnő), Ew a Margit, 
Ewa Irén, Grünberger Rózsi (rózsa) 
Schwarcz Irén (szalonczukor), Ko 
ruch Irma, Sebőt! Otília (franciababa) 
Markovics Tériké (cigány leány), 
Ambrózy Margit. Ileichard Ilonka 
(ibolya) Grósz Adélka (dalműt leány) 
Gombos Mariska (pipac.-*), Rosen- 
berg Helén, Gaal Elza (hollandi le
ány). Asszonyok: Dókus Gyuláné, 
dr. Ligeti Józsifné, Sebőn Sán- 
dorné, Ambrózy Nándorné, dr. Lich- 
tenstein Jenőné, lOumenfeld Lajostié, 
Jenőné és Adolfné, Rosenberg Erzsi, 
Weinberger D á v i d n d r .  Fried Sa
tuimé, Markovics Miksáné, Hiúm 
Zsigtnondné, Grünberger Abrahámné, 
dr. Kellner Som.iné, dr. Reichard 
Salamonné, Knopfler Sándorné. 
Schwarcz Lajosné, Guttmann Mérné, 
Zinner Adolfné, üzv. Friedmann 
Ignáczné, Fullman Manóné, Nagy 
E*za, Gaal Mérné, Dnvidovics Adolf
né, Róth Vilmosné, ifj. Bajusz Jó- 
zsefné, Juhász Jenőné, dr. Erényi 
Mamii é, üzv. Grósz Adolfné, Salz- 
ber^t r Lajosné (markotányosnő), dr 
Friedmann Arminné, Rosenberg Sá 
lit uelné, Neuman Jenőné, dr. Stern 
Arminné, Widder Gyuláné.

— Kinevezés. Az igazságügymi- 
niszter I i  i in a y  László sátoraljaúj
helyi törvényszéki joggyakornokot 
az alibunári járásbírósághoz jegyzővé 
nevezte ki.

— Aranylakadalom. Í J t v y  Adolf 
sátoraljaújhelyi előkelő kereskedő 
február hó 23-án ülte meg boldog 
házasságának 60 ik évfordulóját, ne
jével, R t i t i e r  Lollival. A köztiszte
letben álló házaspárt ez alkalomból 
r-okan halmozták el szívélyes üdvöz
letekkel.

—  Halálozás. U t a s  Lipótné, szül. 
Windt Eszter február hó 27-én, éle
tének 74-ik évében elhunyt. A  köz
tiszteletben állott öreg matróna 
halála városunkban általános rész
vétet keltett. Temetése óriási rész
vét mellett február 28-án d. u. 3 
órakor volt.

—  Az üzletvezetöség érdekében. Az
újonnan létesítendő vasúti üzletve- 
zetőségek egyikének elnyerése ügyé
ben iuditott mozgalom kezd élén
külni. A  polgármester ez ügyben a 
következő felhívást bocsátotta ki: 
A  képviselőtestület megbízásából 
agv üzletvezetőségnek varosunkban 
leendő elhelyezésű iránti mozgalom 
szervezésére alakult bizottság a cél 
elnyerésére irányuló kérvénynek a 
Magas Kormány tagjainak küldött- 
ségileg leendő átnyujtásat határoz
ván el, a küldöttség vezetésére Dr. 
B ú z a  Barna országos képviselőn 
két kérte fel s a k üldüttségbeni 
részvételre a vármegye összes or 
szággyülési képviselőit megkereste 
s az átadás helye s idejéül Budapest 
11)01) évi március hó 10-ik napjának 
délelőtti 10 óráját tűzte ki. —  Te
kintettel azon nagy érdekre, melyet 
ezen mozgalommal elérni célzunk, 
felkérem a képviselőtestület minden 
tagját, de egyszersmind e város 
minden polgárát, hogy a küldöttség 
minél impomzánsabbá tétele céljá
ból abban részt venni szíveskedjék. 
Az indulás f. március 9-én tetszés 
szerinti vonattal történnék, a talál
kozás helyét később lesz szerencsém 
közölni. Sátoraljaújhely, 1909. óv 
március hó 3-án. K i s s  Ödön, h. 
polgármester.

—  Március 15-enek ünneplése. A
tőketerebesi casino március hó ti- 
zenütödikén délelőtt 10 órakor Un 
uepélyt rendez a következő műsor
ral : l. „„Talpra magyar.** Petőfi 
Sándortól. Szavalja: Pázmány Jó
zsef. 2. Fuvola szóló cimbalom ki- 
sérettel. Előadja: Szaxun Mariska és 
Magyar Pál. 3. Ünnepi beszéd. Tartja: 
Dr. Marikovszkv Pál. 4. Szabadság- 
dal. Huber Károlytól. Éneklik : Páz
mány József, Drávecky Zoltán, Ma
gyar Pál. Szaxun Izidor, ö. A  haza. 
Ábrányi Emiltől. Szavalja : Rácz 
Catuilüa. 0. Kapsódia. Zongorán . lő 
adja: Répay Antónia. 7. Szózat. 
Énekli a dalárda. 8. Petőfi szobra. 
Melodráma. Szavalja: Pintér Nándor. 
Zongorán kíséri: Répay Antónia. 
9. Rodostói árnyak. Harsán) i K á l
mántól. Szavalja : Novak Jolán. 10. 
Kossuth-nóta. Énekli a dalárda. 
Mint értesülünk, Sátoraljaújhely vá- 
ro>a is kiveszi részét az ünneplés 
bői. A  polgármester erre vonatkozó 
felhívása mar a napokban meg fog 
jelenni.

—  Katholikus népszövetség. Egy
uj egyesület, a katholikus n ’pszö- 
vetség alakult meg február hó 
28 án Sátoraljaújhelyben közel ezer 
taggal. A  népszövetség alakuló 
gyűlését a róni. kath. főgimnázium 
tornacsarnokában tartotta meg m int
egy 4— 5ü0 érdeklődő jelenlétében, 
a kik között számos hölgy is volt. 
A  gyűlést Bessenyei István főespe
res nyitotta meg, majd Payer 
László hercegkuti plébános kerületi 
képviselő beszólt a szövetkezés 
szükségességéről. Utána Huszár K á 
roly fővárosi lapszerkesztő és llal- 
ler István, a szövetkezet központi 
titkára szónokoltak, majd a gyűlés 
befejezéséül Mayer Geyza helybeli 
káplán beszélt. A  beszédek elhang
zása után az alakuló gyűlésen je
lenvoltak egyhangúlag megalakítot
ták a sátoraljaújhelyi katholikus 
népszövetséget és elnökévé Bes
senyei István főesperest választot-
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ták meg. Azonkívül a gyűlés üt 
igazgatót is választott. A  gyűlés 
minden rendzavarás nélkül este ö 
órakor ért véget. —  Itt jegyezzük 
meg. hogy a városban elterjedt azon 
hir, mintha ezen a gyűlésen a más 
felekezetek bármelyike ellen izgat
tak, —  nem felel meg a valóságnak. 
Ezen a gyűlésen csupán a katholi- 
kusok összetartásának és a katholi
kus irodalom pártolásának szüksé
gességét hangoztatták. Ebben iga
zán rém  lehet semmi kifogásolni 
valót találni és ép azért nem fog
lalunk állást a szövetség ellen. Egy  
esetben lehet csupán a szövetség 
ellen állást foglalni, —  ez az eset 
azonban nem forong fenn —  ha a 
felekezeti szervezkedést átviszik a 
társadalmi és politikai térre. Ez 
esetben mi lennénk ezen egyesü
léseik a legelkeseiedettebb ellen
ségei.

—  Egy törekvő iparos sikere
Folyton hangzik a panasz, hogy az 
újhelyi iparosok munkája mit sem 
ér, hogy a mi iparosaink a legszük
ségesebb primitív dolgokat sem ké
pesek rendesen előállítani. Fénye
sen rácáfolt erre az állításra most 
egyik törekvő újhelyi iparos. Né
hány nap óta a Sebőn Sándor és 
Barna D. cég főutezai üzletének 
kirakatában 2 kávéőrlő és egy szi- 
vartartó van kiállítva, melyek F ő z ó  
József sátoraljaújhelyi lakatosmes
ter munkái. E  három darab munka 
az iparművészet valóságos remeke. 
Sokan megnézik Főző remekeit az 
utcán járó-kelők közül és mindenki 
valóságos elragadtatással nyilatko
zik azokról. Ajánljuk e munkák 
megtekintését mindenkin* k.

—  Városi közgyűlés. Sátoraljaúj
hely város képviselőtestülete ma 
délután 3 órakor rendkívüli közgyű
lést tartott, mely* n a következő 
tárgyak kerültek tárgyalásra: 1. 
Komendovics Ágoston tulajdonát 
képező ingatlan átíratásához szüksé
ges nyilatkozat elfogadása. 2. Dr 
Nyomárkay Ödön és társaival meg
kötött szerződés elfogadása. 3 T ö r
vényhatósági biz. határozat az 1908 
évi költségvetés jóváhagyása tár
gyában. 4. Polgármester előterjesz
tése a vízvezetéki dijak behajtásá
hoz egy végrehajtó és egy dijnok 
ideiglenes félfogadásának engedélye
zése iránt. 5. Schveiger Ignácz volt 
bérlő kérvénye kártalanítás iránt. 6. 
Tanácsi előterjesztés a főjegyző 
nyugdíj illetéke tárgyában. 7. Pol
gármester előterjesztése a nagy kis 
és küzépszárhegyi utak rendezése 
tárgyában. 8. Belügyminiszteri in* 
tézvény Székely E lek és társai fe 
gyelmi ügyében az adóügyosztály
ban előfordult rendszertelenségekből 
kifolyólag. 9. Illetőségi ügyek. 10. 
Tanács javaslata a régi kórház épü
letének bérbeadására vonatkozólag 
megkötött szerződés elfogadása tár
gyában. A  közgyűlésről legközelebbi 
számunkban hozunk részletes tudó
sítást.

—  Eljegyzés S c h v a r c i  Samu 
páczioi gazdálkodó eljegyezte G u 11- 
ui a ii n Ilonkát Páiőczon. (M inden 
külön értesítés nélkül.)

—  Helyreigazítás. Lapunk múlt 
számában a csizmadia társulat mu
latságáról közölt elszámolás végéről 
tévedésből kimaradt n következő 
mondat : „A fel ül fizetőknek, vala
mint a megjelenteknek hálás köszö
netét mond az elnökség** ; —  amit 
ezennel helyreigazítunk.

—  Neográdi Antal képkiállitása. 
Ritka műélvezetben lesz része rö
vid időn belül városunk közönsé
gének. Neogrády Antal, az országos
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nevű festőművész fog képkiállitást 
rendezni nálunk. Neogrády művé
szetét külön dicsérnünk fölösleges. 
Ösraeri azt mindenki, aki a művé* 
szét iránt bármily keveset érdeklő
dik. A  kiállítás ideje egyelőre még 
nincs meghatározva, azt annak ide
jén külön falragaszok fogják hir
detni a közönségnek; azt azonban 
már most is jelezhetjük, hogy a k i
állítás a vármegyeházán lesz 40 
filléres belépti dijak mellett, mely
nek feie az orsz. gyermekvédő liga, 
fele a vidéki hírlapírók nyugdíj
alapja javára lesz fordítva.

— Uj pénzintézet Galszecsen. „Gál- 
szécsi Kereskedelmi és Ab-zögazda 
sági Bank Részvénytársaság*1 cég 
alatt 150.000 korona alaptőkével u; 
pénzintézet van alakulédelben Gál- 
szécsen. A z  uj bank julius hóban 
kezdi meg működését, igazgatósági 
elnöke valószínűleg Weinherger 
Sándor tőketerebesi nagybérlő lesz.

—  Szinügyi bizottság ülésé. A  vá
ros szinügyi bizottsága í. hó 1 én 
ülést tartott, melyen tárgyalásra ke 
rült a #0 bérlő áltál aláirt beadv.íny. 
A  bizottság helyt adott a bérlők 
kérelmének és tekintettel arra, hogy 
a primadonna szerepkör K  á 11 a \ 
Jolánnal közmegelégedésre be lett 
töltve, csak egy operett buffú szer
ződtetésére kötelezte az igazgatót. 
A  szinügyi bizottság egy műsor- 
vizsgáló bizottságot választott Forn- 
szek Béla elnöklete alatt. Ennek a 
bizottságnak az igazgató köteles 
lesz minden szombaton bemutatni a 
következő heti műsort jóváhagyás 
céljából, nehogy újból előforduljon, 
hogy egy-egy darabbal 7 — 8-szor L  
végigkinozzák a közönséget.

—  Potkáveyyar Csapon. Franck 
Henrik fiai pótkávé gyárosok Csa
pon káv égyarat akarnak legköze
lebb építeni, melyben 300 munkást 
alkalmaznak és a Szabó csban ter
mesztett cikóriát is itt f« gják fel
dolgoztatni. A  gyár körül több 
hold területen cikóriát is szándé
koznak termeszteni, hogy eme jól 
jövedelmező termelési agat a gaz
dákkal inegkedveltessék. —  Szóval 
mindenhol lehet fejlődést látni, 
csak nálunk neiu.

— Állat az emberben. Jánosvágás 
község lakot óriási izgalomban élik 
napjaikat. A  ko-koct csendőrörsm k 
bejelentettek ugyanis, hogy S /a / t t a  
József földmives 7 éves Mariska nevű 
leánygyermekén valaki vadailatias 
erőszakot követettel. A  csendőrőrs 
részéről a nyomozás kiderítette, 
hogy az emberbőrbe bujt vadállat 
Lefkoíics lguácz 57 é\ es, lopásért 
mar többször büntetett ember. He
lyes volna, ha az ügyészség mielőbb 
megszabadítaná az állandó rettegés 
ben élő szülőket ettől a bestiától.

—  A rendőrség február hóban. A
folyó évi február havában a sze
mély és vagyonbiztonság kielégítő 
volt. Súlyosabb beszámítás alá eső 
bűncselekmény nem történt ; lopás 
büntette 4, lopás vétsége UJ, egyéb 
bűneset vagy vétség 20 esetben 
fordult elő. Ezekből volt 2 elgázo- 
lás, 3 baleset, súlyosabb du nem 
halálos kimenetelű es 2 párhaj. A 
kihágási iktatóba boérkezett 17‘J 
ügyd trab. Eltoloncoltatott és kiuta- 
sittatott 31 a közbiztonságra vesze
delmes egyén. Amerikába kivándo
rolt (>, visszatért 1 egyén. Tűz egy 
esetben fordult elő, a hercegi ura 
dalom Tildi-tanyaján a cselédlak 
égett le. A z  egyesületek működése

jelien kifogás fel nem merült; kóbor 
cigányok nem garázdálkodtak, izra
elita zugiskolák fel nem fedeztettek. 
A szabad közlekedést —  mint a 
rendőrkapitány jelenti —  sok ut
cánkban és különösen a vasúti ál
lomáshoz vezető gy&loguton nagy
ban nehezíti a megindult hóolvadás ; 
több kisebb utcában, úgy a gyalog] 
mint a kocsi közlekedés veszedel
mes. Itt megemlíti, hogy a közleke
dési akadályok elhárítás és a viz 
szabad lefolyásának biztosítása iránt 
már előbb előterjesztést tett a pol
gármesterhez, ezúttal is kérvén an
nak sürgős és eredményes elintéző 
s,‘t. Havi jelentése alkalmából fel
hívja a polgármester figyelmét a 
katona beszállásolásnál évenként 
megújuló nehézségekre. Így pl. folyó 
hó 2-ától 280 honvédet két hónapi 
időtartamra kellett egyénenként he- 
szállásolni. Hogy az elszállásolás, 
ki\ ált az intelligensabh és tehető
sei)!) osztálynál menn . i kellemetlen 
séggel jiir, ezekre milyen terhet ró, 
azt sajnosait kell tapasztalnia annak, 
aki a beszáilásoiássui foglalkozik és 
aki ilyen huzamosabb időn át kato
nát kénytelen tartani. Szamos húz
ni ajdonos kész évenként valami 
Csekély beszállásolást pótadót fizetni 
azért, hogy ettől a teherviseléstől 
szabaduljon. \ égiii megemlíti, hogy 
a mar tervbe vett olcsó fabarakk
nak még ez évben való felépítése 
közönségünk érdekében valóban kí
vánatos lenne. Az elmúlt hónapban 
beérkezett összesen 5*UÜ ügydarab. 
Ebből Liosztutott : 1. Rendőrkapi
tánynak 2711 ügydarab. Elintézett 
270, e intéz* tlen 9. 2. K  ndőralkapi 
tánynak 179. Elintézett 173, elinté
zetlen (j. 3. Rendőrbiztosnak 242. 
Elintézett 234. elintézetien 8. 4. Th* 
rmdörlollnoknak 2<*0. Elintézett 200.

—  Molnár Ferenc uj könyve Azok 
az apró humoros képek, amelyeket 
Molnár Ferenc a budapesti társada
lomról már évek óta festeget. ang
inára népszerűek lettek, hogy a 
magyar olvasóközönség bizonyára 
nagy örömmel fogja venni a „Ma
gyar K önyvtá r inak  azt a legújabb 
kettős füzetét, atu' iyben «• kis ,-za- 
tirák legszebbjei össze vaunak 
gyűjtve. Molnár Ferenc/, humora, 
amely minden keserűsig nélkül 
való, m incig derűit és nevettető, e 
rajzok cgyuéinelyikéhen egész kis 
remekművet alkotott, úgy hogy a 
párbeszédes fővárosi croquis-k uj 
műfajában a Festi Erkölcs ik való
ban mintaképül szolgálhatnak. A 
„Magyar Könyvtár** ezzel egyide 
jiileg még két füzetet bocsát köz/*’*.- 
az eg\ik  Ibsen legkiválóbb alko
tása, „Nóra", melyet magyarra* »z- 
úttal először fordítottak le az ere
deti norvégból, mindezideig csak 
németből való fordításokból ismer
jük. A  fordító, Szász Zsombor or
szággyűlési képviselő, igen lelkiis
meretesen végezte nehéz munkáját. 
A közeledő márcziusi ünnepeket is 
megünnepli a „Magyar Könyvtár**. 
Most Kossuth Lajos életrajzát íratta 
meg egy jeles fiatal történésszel, 
dr. Magyar Győzővel, aki l*»lkes 
hangon, világos és jól áttekintő mó 
dón tudja előadni anyagát. A ,.M 
K.“ eddig megjelent 548 számának 
részletes jegyzékét szívesen meg
küldi ingyen bármely könyvkeres
kedés vagy kiadó) cég: Lumpéi Ró
bert (Wodianer F. és Fiai) r. t. Bu 
dapest, Andrássy-ut 21

A közönség köréből.
Mérges bor.

Alsóhereczki község fiatalsága —  
farsangi bált tartott a napokban, 
de mivel a pálinka igen megdrágult

a homoki bor pedig Karosban na
gyim meg termett, úgy hogy literié 
14 k rajé záron kelt. igy az Ulicsák 
karcsi gazdától pálinka helyett 1 
hordó bort vásároltak, a melyet a 
vacsoránál nagyon fogyasztott a kö
zönség. Ivott minden ember, asz* 
szotiy. fiú, leány a mennyi belefért. 
Ivas közben Frankó István oldalba 
böki Lendák János gazdát, koma o 
hasam igen fáj. annyira marja va
lami, nem tudok mit" csinálni. Erre 
Lendik sem titkolta baját és most 
vigasztalta a komáját, hogy az ő 
gyomrát is annyira rágja valami, 
hogy már nem tudja ullani, azért 
C'ak fogyasztották a borocskát, rö
vid idő múlva azonban kitört a há
ború es a mulatozó közönség mind 
rosszul lett, előbb két tót-hármat, 
ötöthatot, majd 10— 20 embert, 
asszonyt, fiút, láuvt a ki csak a 
borból ivott előfogta az erős 
hányás. Kihányta mindenki nem 
csak a bort. de amit az előtt egy 
héttel is meg evett, nagy volt a 
riadalom, most már nem a bornak, 
hanem a tejnek volt kelendősége. 
Az asszonyok vajdikáltuk, atkozzák 
l ársakot hogy megun rgezte az 
• 'mi' reket, \ égre L  m dik János, 
!• rankó István és Marcsi János szc- 
mélyében szakértő bizottságot kül
dött ki a társaság megvizsgálni a 
bort, hogy mi lehetett a mérgezés 
oka. Ez persze már másnap történt 
a mikor a gyomorc.-ikarás már 
•*gy kissé alább hagyott, a szakértő 
bizottság megvizsgálta a bort és 
látta, hogy kékes szinü. Ekkor Len- 
dák koma, a hordót vette szem 
ügyre és nagyot köpött, no itt van 
ne koiua. mar nem kell k* resni, az 
a baj, hogy a bor kékköves régi 
permetező hordóba van suirve és az 
jó hogy ez mind meg nem ölt 
minkéi. Ezt mind hárman valónak 
tanulták é» mivel még vannak olya 
nők a kik még most i> élet halállal 
küszködnek, bevárják miként fog 
a betegség lefolyni és csak azután 
lógnak Ulicsák komával elbánni. 
3 — 4 napi tej kúra és nagy fájdul 
mák után mindenki jobban" lett ha
csak még a gyomor égcsn-k ez 
után nem lesz komolyabb követ
kezménye s igy l lie-ák komát, hogy 
ma ti máskor jobb bort fog adni 
csak meg pirongatták, de fel nem 
jelentettek.

A dolog hir szerint úgy történt, 
hogy l licsáknak több bora termett 
a múlt évben mint honhíja vö t és 
midőn iu.tr hordóit szapuiláit mind 
megtöltötte borral s un g egy kád 
bora f> .maradt, gondolkozol! mit t — 
gyen, A jó homoki bort 11**111 áshatja 
a .-irgödórbe a hordónak meg 10 
frt. darabja, azért menni kell, d«* 
még nem is kapni. Akkor jutott 
eszebe, hogy még a permetező 
hordó üres. A  gondolatokat mind
járt tett követte, a régi permetező 
hordót ki öblítette, be fenekelte, bor
ral íeá szűrte és a többi közzé el 
hely ezte, íg y  került ez a szegény 
Bereczkieknek, a kik majd életük
kel fizettek az Ulicsák boráért. A 
hordót haza vitte .Ulicsák, pedig 
mint büli jelt confiskálui kelleti 
volna, hogy máskor ne szűrjön 
bele bort csak lőrét a mit maga 
fogyaszt el.

Alsóberecki 1900. feb. 24.

Egy alsobereckii lakos.

NYILT-TÉR,
Nyilatkozat.

Tudomásomra jutott, hogy üzleti 
* llenségcim, vagy rosszakaróim azt 
a valóságnak meg nem felelő hirt 
terjesztik rólam, hogy én bankettek,
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lakodalmi, vagy más ünnepségek 
szervirozására nem vállalkozom.

Sátoraljaújhely város és vidéke 
nagyérdemű közönsége iránti hálára 
<■> nagyrabecsülésem, de meg üzle
tem jóhirnevo s a valóság annak 
kijelentésére késztet, hogy úgy, mint 
eddig, úgy most és a jövőben is 
bankettek és más ünnepségek szer- 

! '  irozását vállalom s mint mindig, 
most is az a főtörekvésem, hogy 
kiváló gonddal vezetett konyhám s 
tisata hegyaljai boraimmal a nagy- 

I közönség igényeit a iegmesszebbrae- 
nőleg kielégíteni szerencsém legyen.

Masztelák Mihály.
a Yadászkürt vendéglő 

tulajdonosa.

Nyilatkozat.
Alulírott ezennel kijelentem, hogy 

I f. hó 7-én egy nyilvános helyen 
mondott és boldogult Laszács Já
nos urnák becsületét és kegyeletét 
sértő kifejezéseimet megbánva azo
kat a legkisebb szóig ezennel vissza 
vonom és ezen kifejezésemért fiától 

| Laszács Ferencz úrtól és hozzá tar- 
j tozoit.il a tek. kir. jbiróság kegyes 
.rendeletére a nyilvánosság előtt" is 
| bocsánatot kérek.

I Sátoraljaújhely, 1909. februát 24.

Kucsera János.

Fogzás.
Ugyan adjatok a szenvedőnek 

SCOTT-félo Emulsiot és kíméljétek 
meg álmatlan éjszakától. A  fogak 
minden fájdalom és héibaj nélkül 
bújnak elő, fehérek, erősek és egye

nesek lesznek.

A  gyermek szereti a

SCOTT-féle Emulsiót
és készségesen fogja azt 
szedni. A z  emésztést, ha 
meg van zavarva, minden
kor helyreállítja és elő- A e  K m u l-i iu  .  1.*.t-.ui.i-.ii.ii « mozdítja.S< ’< >T I'-ft-lp

i;:!: t | »  «r««l«*l üveg ára  2 K. 50 f.lá a z t . k ó r ju k  , ,  . ,  .  ,  .  .  .
íigy.i*-mr.*} K apható m inden gyúgytárban.v e n n i .
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Érdeklődő (.'salán krónikáit nem 

Kroó József Írja. Szabad talán 
Króon kívül másnak is verseim 
néha-néha. Króo József összes ver
sei különben nikás" álnév alatt 
jelennek meg.

A  szerkesztésért felelős:

A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

KtiidOtu’aidonos:
L A N D E S M A N N  MIKSA.

Bérbeadók
a Kazinczy-utczán levő Ligeti 
Ignácz-féle házban a következő 
lakások: egy hat szobából és 
mellékhelyiségekből álló utczai 
lakás és 2 udvari lakás, továbbá 
a Jókai utczára eső részen egy 
6 szobából és mellékhelyiségek
ből álló utczai lakás. Bővebb fel
világosítással Haas Adolf szolgál.

Vízvezetéki és csatornázási herenclezéseket jutányos árban; házi vízvezetékek jókarban 
tartását csekély évi dij mellett vállalok. Uj berendezéseket részletfizetésre is eszközlök.

Magam a nagyérdemű közönség b pártfogásába ajánlva, maradok kiváló tisztelettel :

FAC1NI QUIR1N0 Sátoraljaújhely Andrássy-utcza 42. szám.



18 szám (4) F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z A G I  H l  R L A P Szerda, márczius 3.

562— 1909. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

18*1 évi L X .  t-c. 102. §-a értelmé
ben ezzenel közhírré teszi, hogy a 
sátoraljaújhelyi kir. járásbíróságnak 
130<i. évi V. 324— 1. számú végzése 
következtében Ür. Keichard Sala
mon ügyvéd által képviselt Silbiger 
Józset javára 722 korona 11 fillér 
és jár. erejéig 1909. évi február 
hó 9-én foganaositott kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 771 
korona 50 fillérre becsült következő 
ingóságok u. ra. magyar férfi öltö
nyök stb. nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a sátoraljaújhelyi 
kir. járásbíróság 1909. évi V. 324,2. 
sz. végzése folytán 722 kor. 11 fill. 
tőkekövetelés és ennek esedékes ka
matai és eddig összesen biróilag 
már megállapított költségek erejéig 
Sátoraljaújhelyben alperesok lakásán 
Árpád-utca 29. leendő megtartására 
1909. márczius ho 11-ík napjának 
délelőtti fél 9 órája határidőid ki- 
jüzetik és ahhoz a venni szándél ozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivrtnak 
meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1*81. évi L X .  t. c. 107. s 108. Jj-ai 
értelmében készpénz fizetés mellett 
a legtöbbet ígérőnek szüks 'g  esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felülfog
laltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna ezen árverés az 1908 : 
A L I.  t.-c. 20. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Sátoraljaújhely, 1909. évi január 
hó 25. napján.

Rosner Imre,
kir. jbir. végrehajtó

616— 1909. vh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1181. évi L X .  t. •ez. 102. §-a értel
mében ezennel közhírré teszi, hogy 
a sátoraljaújhelyi kir. járásbíróságnak 
1909. évi V. 314— 1. sz. végzése kö
vetkeztében Dr. Garai Ármin ügy
véd által képviselt üzv. Mizsák Jó 
zsefné szül. Einri Zsuzsanna javára 
2000 korona és jár. erejéig 1909. 
február hó 3-án foganatosított kielé 
gitési végrehajtás utján lefoglalt és 
4000 kor. becsült következő ingó 
ságok, u. ra. egy cséplőgép garnitúra 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a sátoraljaújhelyi 
kir. járásbíróság 1909. évi V. 314 3 
számú végzése folytán 2000 korona 
tőkekövetelés ennek 1909. évi jan. 
hó 1-sö napjától járó 6 százalék ka
matai egy harmad százalék váltódij 
és eddig összesen 134 korona 93 fillér 
biróilag már megállapított költségek 
erejéig Sárospatakon az alsó határ
ban az u. n. Baksi tanyán, mely a 
végreh. szenv. tulajd. megtartására 
1909. évi március hó 13. napjának 
délsiűtt 10 órája határidőül kitii- 
setik és ahhoz a venni szándé 
közök ezennel oly megjegyzéssé 
hivatnak meg. hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi L X .  t. c. 107. és 
108. §-ui értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- é.s felülfog- 
laltattak és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1908. 
évi X L I  t.-c. 20. § a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Sátoraljaújhelyben, 1909. évi 
feb. 21. napján.

Rosner Imre.
kir. jbir. végrehajtó.

11079-908. «z.

Árverési hirdetményi kivonat.
E  sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 

mint telekk nyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Dr. Csizy Béla ügyvéd 
áltál képviselt Boronkay Farkas 
'égreliajtatónak üzv. Balog Istvánné 
Csath s Erzsébet és Balog János 
gyámok áltol képviseli kiskorú Balog

Ferencz, Gyula, Zsófia és István 
alsóbereczkii lakos végrehajtást szen
vedettek elleni 400 korona tőkekö
vetelés s jár. iránti végrehajtási ügyé
ben ifj. Balog (Nagy) János utóaján- 
lati kerelme következtében a sátor* 
aljaujhelyi kir. törvényszék területén 
lévő, alsőbereczki községben fekvő, 

az alsóbereezki 129. számú betét
ben A. I. 1— 8. sorsz. alatt foglalt 
Balog Ferencz. Zsófia, és István kk 
tulajdonestársak tulajdonát képező 
41. hrszárou. 45. ö. i. számú ház, 43. 
hrszámu közös udvar, 184.255. 410. 
447. 492. hrszámu Cigánysor, Töltés- 
alja, Kakottyáson és Följáró dűlőben 
levő szántó és a közös legelőből 
járó 8/384-ed rész jutalékra 1366 
koronában,

2. az alsóbereczkii 45. számú be
tétben A. 1. 1— 3. sorsz. alatt felvett 
239, 333. 3ü3. hrszámu Töltésalján, 
Mogyoróson és Följáró diilőhen B. 
1. 3. 5. 7— 11. alatt kk. Balog Fe 
rencz, Zsófi és István nevén álló 
jutalékra 234 koronában,

3. az alsóbereczkii 10. számú be
tétben A. I. 1— 4. sorsz. 40 1. 40 2. 
248. 455. hrsz. alatti belsősége, Tői 
tésalja, Képűkor dűlőben levő szán
tókból B. 0. 8. 9 sorszám alatt 
kiskorú Balog Ferencz, Zsófia és 
István nevén álló jutalékra 550 
koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árv. elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingatlan 
1909 évi márczius hó 17 ik napján 
d. e. 10 Órakor Alsóberecki községhá
zánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási 
áron alól eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartóznak 
az ingatlan becsárának 20 százalé
kát vagyis 134 k. 24 k. 55 k. készpénz
ben vagy az 1881 : L X  t.-cz. 42 
§-ában jelzet árfolyammal számí
tott és uz 1881. évi november hó 
1-én 3353 szám alatt kelt igazság
ügyminiszteri remielet 8 §-ában 
kijelölt óvadékképes érték papírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881 : L X  t.-cz. 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kelt Sátoraljaújhelyben, a kir. 
törvényszék, mint telekkönyvi ha
tóságiul 1909. évi februát hó 8 ik 
napján.

Wielland, ítélő t. bíró. 

529— 909. szám

Árverési hirdetmény.
Alulírott bir. végrehajtó az 1881. 

évi L X .  t.-c. 105. § a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a sátor
aljaújhelyi kir. járásbíróságnak 1909. 
évi V. 329— 1. számú végzése kö
vet’ estében Dr. Keichard Salamon 
ügyvéd által képviselt Silbiger Jó 
zsef javára 749 korona 20 fillér és 
jár. erejéig 1909. évi január hó 6-n 
foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 745 korona 90 fii. 
becsült következő ingóságok u. iu. 
magyar férfi öltönyök stb. nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a sátoraljaújhelyi 
kir. járásbíróság 1909. évi V. 329/2. 
számú végzése folytán 749 korona 
20 fillér tőkekövetelés ennek esedé
kes kamatai és eddig biróilag már 
megállapított költségek erejéig Sá 
toraljaújhelyben alperes lakásán 
Arpad-u. 15. sz. leendő megtartására 
1909. évi márczius ho 11. napjanak 
délelőtt fel 10 óraja határidőül kitü- 
zetik és ahhoz a verni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 188L 
évi L X .  t.-c. 107. és 108. § ai értel
mében készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
betyáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le és felülfog
laltalak és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1908 : 
X L I.  t.-c. 20. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Sátoraljaújhely, 1909. február 26
Rosner Imre,

kir. bir. végrehajtó.

R Ó N A I  L I P O T
... női felöltők legnagyobb áruháza

|f S á t o r a l j a ú j h e l y b e n ,  a Fő-téren.

Különlegességek : Blúzok, 
aljak, pongyolák, gyermek 
ruhák és kosztümökben.

Eredeti modellek! Bámulatos olcsó árak

Sátoraljaújhely r. t. város polgármesterétől.

2058/1909. szám.

A  vá ro s képvisolótestületének 45 184 1909. számú 

határozata alapján a város tulajdonát képező halottas 

k oc sikn ak  1909. évi május hó  1-től számítandó három  
évi időtartam ra kiadandó bérletére nyilvános verseny- 

tárgyalást hirdetek.

K ik iá ltási ár 1500 korona évi bér.

A  versenytárgyalás 1909. évi márczius hó 23—ik 
napján délelőtt 10 órakor lesz a városház épület 5. 
számú hivatalos he lyiségében megtartva.

Sátoraljaújhely, 1909. évi február hó 26-án.

Kiss Ödön,
h. polgármester.

Lakás kiadó.
A Kazinczy-utczán a Kun Frigyes ur házában 

egy 5 szobából és mellékhelyiségekből álló utczai 
lakás 1909. évi május hó 1-től kiadó.

Bővebbet: Dr. Rosenthal Sándor ügy
védi irodájában.

C / 3 ^ U S =

Meghívó.
A felszámolás alatt álló „Tolcsvai Fo

gyasztási Szövetkezet*4
ezennel közhírré teszi, h o gy  1909. évi márczius hó 

11-én délután 2 órakor T o l Csva községházánál

: RENDES KÖZGYŰLÉST
tart a következő tárgysorozattal :

1. A z  1908. évi m érleg és zárszámadás előterjesz
tése. (A  m érleg közszemlére ki van téve.)

2. A felszámoló bizottság jelentése az 1908. évi 
üzleteredm ényről és különösen a Páve lfé le  követelésről.

A  közgyű lés a jelenlevők számára való tekintet nél
kül határozatképes lesz.

To lcsva , 1909. február hó 28-án.

A felszámoló bizottság.

Nyomatúit La,„leírnám, 41,k.a éa T ár,, küuyvnyomdájábau Sátoralaujhaly.
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