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Nekrológ.

; nemzetnek — sajnos, annyira Imár a célhoz közeledne fellob ! terheket. S most kisül, hogy már
ritka .... egységes összetartása ki banó akarata a félúton mindig ! akkor a kormány elnöke az ön
j lúd fejteni, azt ok mind kifejthet ! csüggedetten megáll
álló bank [ellen nyilatkozott a/,
Ki hitte volna ezelőtt negyed ték volna. Ami hatalom egy nem
D e súlyosan vádlottak lesznek uralkodó előtt. Ma már teljes ci
fél esztendővel, hogy a mámoros zet egyön etü bizalmában, lelke- a történelem előtt a jelenlegi nizmussal hangoztatja ezt a nyi
lelkesedéssel fogadott nagy nem |sedéséhen rejlik, mind felhasz kormány tagjai is.
Vádlottak, latkozatát a miniszterelnök. Ha
zeti kormány igy lóg távozni nem nálhatták volna. A nemzet min- 1mert elmulasztották a nemzeti akkor ilyen őszintén elmondta
is egészen négy év múlva az |den erkölcsi és anyagi ereje ren- erők felbuzdulásának oly ritkán volna, sohase vállaltuk volna azo
ország é lé rő l}
! delkezésükre állott, hallhattak vele kínálkozó alkalmát a jövő szá kat a terheket.
A nagy Andrássy G )ula kabi belátásuk szerint.
Nem volt
bennük bátorság
mára kihasználni. Vártuk tőlük
netje óta nem volt még magyar
Ennyi erőnek, ilyen kedvező |az egyetértés
megszilárdítását, Becsesei szemben s nem volt
kormány, amely olyan kedvező helyzetnek céltudatos, komoly ki egységes célok kitűzését, a nem oszintesség a nemzettel szemben.
körülmények közt vette volna át használásával csodákat lehet t e  /étnek azok elérésére való szer Becs előtt való gyengéségüket a
az ország vezetését, mint ez. A remteni. Messze é\ tizedekre ki vezését, a jövő megalapozását.
nemzet hitegetésével, az őszintetörvénytelen kormányzat eken vi ható módon lehet szervezni a
A nemzet minden ereje hatal j ség hiányával takargatták. Így
vott küzdelemből lellelegző nem nemzetet, megvetni hosszú, ha mukban volt s ez a kormány soha leközöltük el azt a páratlan erőt,
zet bizakodó üdvrivalgása fogadta. talnias fejlődés biztos alapjat. Ezt erőt mutatni, erélyesen fe'lépni amelylyel ujjáterem thették volna
Helyet foglaltak benne a nem várta is tőlük az ország küzvé- nem tudott Szánalmas gyengc- ezt az országot, ha jó l kihasz
zeti ellenállás vezérei, akiknek . lemény c.
béggel állottak mindig Becsesei nálják. így kapott Bécs egyre
alakja körül tündöklő
glóriát
S c helyett, ime, rövid ne- ; szemben. Soha sem azt érezték jobban vérszemet, igy vitte őket
szőtt a népszerűség. A legfénye gyedlél év alatt ide jutottunk. ott, ami mögöttük v o lt: a nemzet egyre nagyobb megaláztatásokba,
sebb nevek, a leghatalmasabb Aki visszagondol a kormány válla |erejét, hanem csak azt, ami élőt egész az ex lexbe való kénysze
elmék, a nemzet rajongó tiszte lás időszakára, a nemzet lelkesült tűk állott: a császár hatalmát. rítésig.
Elkövette velük azt, ami még
letétől és szeretőiétől
környe öröm ére, nagy bizakodására, s Szállítottak mindent, amit Bécs
zett egyéniségek alkották. A vá látja most az akkori felbuzdulás kívánt s nem követelték ezek el- sehol a világon parlamenti kor
lasztáson minden erőszak, minden körülrajongott hőseit, megalázva, 1lenében a nemzet jogainak érvé- mánynyal nem történt meg, hogy
korteskedés nélkül, eddig még sárral megdobálva, teljes részvét |nyesülését. Most siránkoznak .<:• 'teljes kö tne hónapig vonszolta
történelmünkben páratlan egyér jlenség között tá\ ~»z.iii olyan öi;f- tan 'francia lapokban* hogy ők őket lemondott állapotban tovább,
telm űséggel m elléje sorakozott az 1dallal elfoglalt helyeikről : bizony lojálisak voltak, mert viszont lo egész az ex-lexig. De ezzel szem
egész nemzet. Még Batthyány Lajos elszorul a s z ív ** s megdöbbenve jalitást vártak s ebben most csa ben is láttunk e ttilük csak egy
minisztériumának, még Kossuth kérdi, hogyan történhetett ez a latkoztak. Istenem, hát nem volt erős lépést, egy erélyes nyilatko
|előttük négyszáz esztendő törté zatot ? Nem, hanem csak folyto
L ajosnak, még Andrássy Gyula rettenetes változás ?
nos,
gyámoltalan
siránkozást,
A történelem meg fog felelni netének tanulsága ?
kormányának is volt a parlament
ben ellenzéke: ennek a kormány - erre a kérdésre, b felelete szo I Vállaltattak a nemzettel terhe hogy mennyire szeretnének már
morú korkép lesz, képe egy el ket, amilyeket nem mertek s menni, de nem eresztik őket.
nak nem volt.
Mióta parlamenti életünk van, lenséges, lojtogató hatalommal , nem tudtak vállalni előbbi kor- Mintha nem is egy nemzet ve
sohase volt még kormány mel !való küszködésben vergődő, elnyo- I mányok s cserébe azzal hiteget zérei, kormányzói, de valami nagy
lett enn)irc egységesen, ennyire mottságában is önmagát emésztő ték a nemzetet, hogy majd az ur feltétlen engedelm ességre kö
kivétel nélkül az egesz nemzet, szerencsétlen nemzetnek, amely önálló bank biztosítva lesz a szá telezett alattvalói lennének.
Soha javaslatuk, előterjesztésük
mint most. Ami erőt ennek a 1csak leiig tud akarni, s mikor ntára. Elhittük nekik, vállaltuk a
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Kár volt a szerzőink müvét víg
játéknak minősíteni, mert komikai
érnek nyoma sincsen, a nevetséges
helyzetek hiányzanak, a főhős ku
darcának semmi nyoma, a nevetésre
készült publikum pedig komolyan
viselkedett és ha nagy lelkesedést
nem is tanúsított, nagy érdeklődés
sel kisérte a Nemzeti Színházban
tényleg nagy sikert aratott mii cse
lekményét.
A Passe-Partoul ha nem is víg
játék, de kitűnő életkép, lm korrajz,
mely ugyan csak a francia társada
lom gyarlóságait ismerteti, de ezek
egyetemes vonatkozásnak. Félünk
a nyilvánosságtól. Miért? Mert okunk
van félni. A nagy hir vagy felemel,
vagy rnagaemmisit. A társadalom
mohón falja a sajtó betűit, hízik
egy-egy botrányon. A kor eme félszegségeit használja ki a Passe-Par-

lóul hírlapvállalat éleim* s főszerkesz meskedik mindenkin. A kiadóhivatője Kcgis Lionul ur. Kralja Paris tál főnökének felesége bármikor ren
gazdasági, társadalmi és kulturális delkezésre áll, Lilas Suzette Paris
életét. Es csak azokat hagyja béké közkedvelt színésznője a kedvese s
ben, kik sok ezerrel hizlaljak őt, de kegyből titkárrá teszi illeg egy jó
jaj annak, vagy azoknak, kikel a baratja özvegy ét. Helonin Jaqueiinet.
revolverezési kísérletei hidegen hagy Ez utóbbi is iuár már kelepcéjébe
nak. így jár Brezin bankár is, ki kerül, a midőn megjelenik a főszer
az őt ért támadásokat tettleges in kesztő öccse Kegis Engem*, ki e
zultussal akarván megtorolni lögis nőt szereti s látván a helyzetet,
Liouel hivatalaim ront be. Ez utób .)u(|ueiinut menekülésre készteti.
bit a fenyegetödzés hidegen hagyja,
Eionel nagy meglepetéssel értesül
behivatja két cikkíró strohmanjat, a nő elhatározásáról, mindenáron
kiket Apolló hatalmas karokkal áldott bírni óhajtja öt s e pillanatban még
meg. lhezin megrémül s az összeg ■a miniszter jövetele is hidegen
nagysága után érdeklődik, de a fő hagyja. Mindhiába. A nő erős ma
szerkesztő ilyen kicsinyes dolgokkal rad s végleg távozik a szí rkesztőnem foglalkozik, a kiadóhivatal lő- ségből. Csak a harmadik felvonás
nükéhez Lambert úrhoz utasítja őt, ban tudja nn*g, hogy az, ki e nőt
mert az ő hivatása az 50.000 lrauk karmaiból kiszabadította, nem más,
mint testvéröcscse. Ocscséve! szem
hallgatási dijat felvenni.
Nem fel Lionel a képviselőháztól beszállani nem mer és beleegyezik,
sem, mert tudja, hogy ha harc fej hogy azJoijuelinet feleségül vegye.
Hiszen igaz, hogy e mese eléggé
lődnék ki, a győztes ő maradna.
Fényesen él. Libériás portást tart, sovány, de szerkezete jól megkon
automobilon jár, költőket felemel, struált, az alakok élethüek s a be
vagy a feledésbe visz, meg minisz mutatott rajz igen találó. Azt mond
terek is hódolnak neki. Győzedel- ják, hogy a szerző egyik tényleg
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lét ző francia jónevü lap beléletót
mutatta be.
Kitűnő előadás mellett a siker e l
nem maradhat. Azonban azinészeink
nagyon is közepes előadást nyúj
tották az este. Gördülékeny összjá(•knak, általános szereptudásnak
semmi nyoma nem volt. A főhőst
alakító Szakács Andor oly gyorsan
beszélt, a mondatokat úgy nyelte,
hogy a legszebb részekből alig ér
tettünk valamit. Tény az, hogy a
klasszikus szerepek alakításának m e s 
tere ő, a szalón szerepekben ellen
ben gyenge. Halasi Mariska a drámai
jelenetekben igen találó és művé
szies alakítást nyújtott, de a naiva
vonásokban kevés hatást keltett. Igen
szépen játszotta meg Magas Béla
Kegis Húgéne szerepét, ugyszintéu
Kertész Brezinót. Eredetiek voltak
még Szalóky, Várady és Cseh Fe
renc, kisebb szerepben pediglen a
nők közül Szász Anna, Kassai Rózsi
és Halasifté keltettek hatást.
Kertész Ödön.

bufíet, pontos és szolip
kiszolgálás.

Egy színházi vacsora 70 fillér.
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mellett szilárdan meg nem álltak.
Ha javaslatukra azt mondták
Bécsben, hogy nem fogadják cl,
nem az volt a válasz, hogy mi
pedig ragaszkodunk hozzá s ha
nem tetszik, megyünk, hanem
rögtön vittek egy más, olcsóbb
javaslatot, hogy tán igy el mél
tóztatik fogadni. Így voltak a
kartelbankkal, igy a válság meg
oldására előterjesztett százféle
propoziciójukkal.
Csak egyszer láttuk volna, hogy
megállnak szilárdan az álláspont
juk mellett; csak egyszer láttuk
volna, hogy erővel, elszántsággal
képviselik Bécsben a nemzet ér
dekét, akaratát! De örökös hát
rálás, folytonos puha engedékeny
ség: csuda-e, hogy a nemzet en
nek láttára elkeseredett f
Bizony sokat mulasztottak, so
kat hibáztak 1 Rettenetes hely
zetbe juttatták az országot. De
bennem még mindig él a hit,
hogy mindent jóvá lehet tenni a
nemzet szilárd kitartásával és
akaraterejével, amelylyel
igaz
ügyünket győzelemre fogjuk jut
tatni.

Egy

havi közigazgatás.

— A közigazgatási bizottság

ülése. —

Zetupléu vármegye küzigazgazga*
tási bizottsága január havi ülését
hétfőn, f. hó 10-én d. e. 9 órakor
tartotta meg. A gyűlésen valami
fontosabb esemény nem igen for
dult elő. Érdekességet a gyűlésnek
Csupán egyes szakelőadóknak egész
évi munkásságukról tett jelentései
kölcsönöztek, melyek azonban szin
tén nem tartalmaztak egyebet a szá
raz számok felsorolásánál. Legérde
kesebb a kir. ügyész jelentése volt,
mely a fogház lefolyt évi munkás
ságat üsmertette és amelyből újból
kitűnt az a páratlanul nagy szorga
lom, mellyel S c h v e i t z e r János
kir. íogházfelügyelő teljesíti köte
lességét. Különösen a szőlómunkálatok körül elért eredmény az, mely
örömmel töltött el mindenkit és a
bizottság is örömének adott kifeje
zést akkor, amikor jegyzőkönyvben
fejezte ki elösmerését E i s e r t h
István kir. főügyészi helyettesnek
és S c h w e i t z e r János fogházfel
ügyelőnek.
Még E i s e rn a n n Oszkár pénzügy igazgatónak szavazott bizalmai
újból a bizottság a „sajtó táraadá
saival- szemben Eiserth István kir.
főügyészi helyettes indítványára. Ez
a bizalom azonban talán mégis fe
lesleges, mert hiszen a pénzügy igaz
gató ur ezt a bizalmat már egyszer
megkapta, most pedig igazán nem
volt ok a sajtóval szemben védel
mébe venni senkinek a pénzügyigazgató urat, mert jó ideje senki sem
támadta, sőt utóbbi időben a helyi
sajtó egyhangúlag elismerte nem
egy ügyben érdemeit.
A gyűlésről a következőkben adunk
részletesen számot:

Alispán jelentése.

Mig a szavazás folyt addig az
alispán jelentését terjesztette elő
T h u r á n s z k y László főjegyző. A
jelentés személyi ügyek (kinevezés,
szabadságolás stb.) bejelentésével kez
dődött. A vármegye területén elő
fordult bűntettekről és vétségekről
ez alkalommal nem terjesztett elő
jelentést az alispán, m rt a IV. sz.
csendőrkerületi parancsnokság jelen
tése még be nem érkezett. Ujhelyben lopás büntette 9, lopás vétsége
15, egyéb bűneset, vagv vétség 12,
baleset 14 esetben fordult elő, ki
toloncoltak 27 egyént.
Sárospatak kérelmezte a helyi
közrendészetnek csendőrségre való
átruházását. A bizottság a község
kérelmét soron kívül pártolólag ter
jesztette fel. Tüzeset 12 esetben for
dult elő a megyében, melyek közül
a legnagyobb a hotnonnai vasúti
állomáson volt, ahol a kár 3900D
korona.
Kivándorlás.

Amerikába kivándorolt december
hó folyamán 511, visszatéri 05 egyén.
Útlevél iránti kérelem 170 darab ér
kezett be, kiállíttatott 108 drb. J e 
lenti az alispán, hogy mivel az utlevélnélkii'i kivándorlás mind na
gyobb mérveket ült, újabb tárgya
lást foly tatott december 23 áu a
csendőrség szaporítása végett, de a
tárgyalásnak kevés eredménye volt,
mert 9 uj őrs felállítását megtagad
ták és csupán a meglévő őrsök meg
erősítését tudta kieszközölni. Sztropkón azonban 2 tiszt és 4 határrend
őrrel uj határrendőrségi kirendeltség
lesz április 1 tői kezdődően.
Az 1910. évi fősorozás előmunká
latai a járásokban folyamatban van
nak s a működési tervezetet most
készítik. A bomonnai utóállitáson 17
hadköteles közül 9, Ujhelyben 2 had
köteles közül 2 egyént soroztak be.
Választások.

A választások eredményét hirdet
ték ki ezután mely a következő:
Be választ attak a fegyelmi választ
Hiányba: Rendes tagoKul: gr. Mailáth
József, dr. Molnár Béla, póttag : gr.
Széchényi Ernő. Az állami közegek
közül: Rendes tagokul : Eiseniann
Oszkár, Beregszászy István, pótta
gul : Hönsch Dezső. Az erdőugyi a l
bizottságba. Elnökül : báni S *nnyey
Miklós; aleltlökül : Matolai E tele;
tag: dr. Molnár Béla. A vármegyei
pót• és útadó ügyekben Jelszólandó
küldöttségbe : Matolai Etele, gróf Széeh ’nyi Ernő, báró Sennyoy Miklós,
Fejes István. A gyámügyi fcleblroiteli
küldöttségbe: Rendes tagokul: Fejes
István, Nemthy Jó z se f: póttagul:
Matolai Etele. A másodfokú erdei ki
hágást bíróságba: Rendes tagokul:
Fejes István, gróf Széchényi Ernő,
Matolai Etele, gróf Mailáth József;
szakértőkul -• Bárezy Balázs, Menyhárd Lajos, Malonyay Ferenc, Petrassovits János.
Jegyzők referádái.

Tudomásul vélték a pénzügymi
niszternek a sző'ufelújítási kölcsön
hátrálékok behajtása tárgyában ér
keztU leiratát, melyben értesíti a
vármegyét, hogy a már adott ked
vezménynél többet nem adhat.
K i s s Ödön sátoraljaújhelyi anyakönyvvezető lemondása folytán a
bizottság ez állásra F a r k a s Andor
árv. ülnök kinevezését javasolja.
20 kivételes nősülési engedély ér
kezett be, valamennyit pártoíólag
terjesztették a honvédelmi minisz
terhez.
Kir. ügyész.

A kir. ügyész jelentése szerint a
rablétszám 419, ebből elitéit 400.
felebbezés
alatt álló 2, vizsgálati
Megnyitás.
fogoly 17. Egész óv alatt legnagyobb
M e c z n e r Gyula főispán, mikor volt a rablétszám december 15 én
elfoglalta az elnöki széket, hálás 482, legkisebb májusban 350. A ra
köszönetét mondott a bizottságnak bök 30 százaléka magyar volt, de
újévkor kifejezett szerencsekivuna- az idegenajkuak nagy része is elsa
taikért és kérte a bizottság tugjai- játította itt a magyar nyelvet. Pár
nak további támogatását. Ezután el viadalért 1909. év folyamán elitéltek
rendelte az albizottságok választását 14-et. Feltételes szabadságra bocsá
és a szavazatok üsszeszedésével meg tottak 28-at, királyi kegyelmet ka
bízta N a g y Barna bizottsági tagot pott 3. megszökött 7, fegyelmi fe
és B e r n á t h Aladár tó. főjegyzőt. |nyitókét alkalmaztak 50 esetben.
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Szőlőmunkákért befolyt 20874 kor.
24 fillér, ebből a rabok keresménye
11823 kor. 08 fillér. Az őrszemélyzet
létszáma 4 őrmester és 72 fogházőr.
A jolentés végén a főügyész emlí
tést tesz azokról az érdemekről,
amelyeket a
szől5munkáltatással
S c h v e i t z e r János
fogházfoliigyelő érdemelt ki. — A bizottság
úgy a kir. főügyészi helyettesnek,
mint a fogházfoliigyelőnek jegyző
könyvi elösmerést szavazott.
Pénzügyigazgató

Az elmúlt hó folyamán befolyt
egyenes állami adóban 294123 kor. ;
haddijban 13<*52 kor. 61 fillér; bélyegilletekben 17428 kor. 28 fi.lér ;
sojóvedekben 8172 kor. 28 fillér; fo
gyásztasi adóban 7943G4 kor, (15 filI. r ; jo g díjban 194747 kor. 28 fillér;
dohányjovedekben 52372 kor. 28 fillér.
Fizetési halasztást 10, időleges házadómentességet 20 esetben adtak.
Jelenti a pénzügyigazgató, hogy a
közadók és kincstári jövedékek be
hajtását az ex-lex miatt beszüntette.
Bizalom.

Bejelenti további a pénzügyigaz
gató, hogy a pénzügyminiszter jó 
váhagyta azt az intézkedését, hogy
az újhelyi 84 korlátlan italmérési
engedélyt 40-re apassza olyformán,
hogy a rendőrkapitány és a pénz
ügy őrség meghallgatásával azok en
gedélyót vonja meg fokozatosan,
akiknek személye és működése ellen
kifogás merül fel.
A bizottság tudomásul vette a je 
lentést és E i s e r t h István kir. fő
ügyészi helyettes javaslatára bizal
inat szavaztak a pénzügy igazgató
nak a „sajtó indokolatlan támadásai
val szemben".
A többi előadók jelentései érdek
telenek és igy azokról részletesen
nem számolunk be.
A gyűlés déli 12 órakor ért véget.

A mi parlam entünkből.
J | — A város rendkívüli közgyűlése. —

Rövid lefolyású gyűlése volt
hétfőn a város képviselőtestületé
nek. Néhány tárgy volt csupán
napirendre tűzve és ezek is —
úgyszólván kivétel nélkül — szür
kék, érdektelenek voltak. Egy
volt csupán, ami némi érdekes
séget kölcsönzött a közgyűlésnek,
— és valószínűleg ez vonzotta a
ké; selőtestület tagjait a gyű
lésre — hogy most ült először
az elnöki székben az uj polgár
mester: dr. R e ich ard Salamon.
Az elnöki széket egy rövid
kis beszéddel
foglalta el, a
melyben a képviselőtestület tag
jait a város érdekében való bé
kés együttmunkálkodásra hívta
fel. Es a képviselőtestület tagjai
éljenezi ek ennek a felszólalásnak
a nyomán, sőt oly lelkesen tün
tettek, hogy ha valaki — aki
nem ösmeri a képviselütcstület
beléletét — látta volna, szentül
hitte vón, hogy abban a teremben
mindenki epekedik a város érde
keiért való békés munkásságra.
Pedig liát nem volt ez az egész
tüntetés egyéb üres szemfény
vesztésnél, mert ha a nemrég
történtekre visszaemlékezünk, bi
zony egész más kilátásokkal kell,
hogy nézzünk ennek a testület
nek a munkásságához.
Az agent provocateurok száma
megszaporodott a képviselőtostiiletben és ezek az emberek ke
resni lógják ezután is — mint
keresték legtöbb egynéhányszor
— a botrányt, amikor ók vihetik
majd a szót a tanácsteremben.
Mi ilyen kilátásokkal nézünk a
képviselőtestület működése elé.
Reichard Salamon azonban még

rózsaszínűnek látja a helyzetet.
Vajha adná a magyarok istene
— és ennek mi örülnénk a leg
jobban — hogy neki legyen igaza.
A gyűlésről egyébként az aláb
biakban számolunk be részletesen :
Megnyitás.

Dr. R e i c h a r d Salamon polgármester röviddel a kitűzött idő után
foglalta el az elnöki széket. A gyű
lést rövid beszéddel nyitotta meg.
Mikor először foglalja cl — úgy
mond — az elnöki széket, nem mu
laszthatja el, hogy rövid néhány
szóval ne forduljon a képviselőtes
tület tagjaihoz. Hiszi, hogy a ta
nácskozó teremben egyedül a város
érdeke fog szeme előtt lebegni mind
azoknak, akiket a város közönsége
sorsának az intézésével bízott meg.
Hiszi, hogy a képviselőtestület tag
jai a tanácskozásom alkalmával töre
kedni fognak a békés együttműkö
désre és működésűkben nem az el
lenszenv, hanem az egymás iránti
kölcsönös tisztelet és szeretet fogja
őket vezetni, miáltal könnyitenek
az ő terhes feladatán is, melyet kü
lönben is az elmondottak reményé
ben vállalt magára
A jelenvoltak

A gyűlés iránt eleinte nem mu
tatkozott ugyan még nagyobb ér
deklődés, de mikorra a polgármes
ter elnöki megnyitóját elmondotta,
már szép számban voltak együtt a
képviselőtestület tagjai. Ekkor már
ott voltak a képviselőtestület tagjai
közül: Halász József, Némethy Ber
talan, Zinner Henrik, Waller Aladár,
Isépy István, Gecsei Jenő, dr. Székeyl Albert. Schveiger Márkusz, dr.
Horváth József, Widder Gyula, dr.
Klein Károly, Gáthy Géza, dr. Kellner Soma, Alexander Vilmos, Schvei
ger Ignác, Barna Dezső, Zombory
János, Roth Bernáth, Hericz Sándor,
Réz Gyula, Reichard Ariuin, Blumenfeld Emánuel, Roth Mór, Szed
őik János. Szőllősy Arthur, Orosz
Mihály, L- Eovics Jakab, K- resztesy
Lajos, Reichard Lajos, dr. llornyay
Béla, Süllőn Sándor, dr. Erényi
Manó. Róz Adolf és az elöljáróság
tagjai közül : Farkas Andor, Kiss
Ödön, Putaky Miklós, Sehmied L a
jos, dr. Keilner Győző, dr. Szepesi
Arnold.
Részvét.

Bejelentette a polgármester, hogy
súlyos veszteség érte a várost,
amennyiben egyik díszpolgára, Justus Gyula, aluttyáni plébános meg
halt. Kegyeletes szavakkal vázolta
az elhunytnak érdemeit és azt a
rengeteg jóságot, melyet szülővárosa,
íjh e ly iránt tanúsított jótékony ado
mányaival. Bejelentette, hogy *. vá
rost a temetésen F a r k a s Andor
h. polgármester és S e h m i e d La
jos rendőrkapitány képviselték és a
város nevében koszorút helyeztek a
ravatalra. A képviselőtestület jóvá
hagyólag tudomásul vette a tauács
intézkedését és elhatározta — ugyan
csak a polgármester indítványára —
hogy az elhunyt díszpolgár elhunyta
feletti fájdalmának jegyzőkönyvben
ad kifejezést és írről az alattyáni
plébániát, az egri főkáptalant és as
elhunyt rokonait jegyzőkönyvi ki
vonattal értesíti.
Polgármesteri hivatal
atadása.

A polgármester bejelentette, hogy
hivatalát neki még a mai napig át
nem adták. Kérte, hogy a képvise
lőtestület ez iráoyban intézkedjék
és a hivatal átadására egy üt tag
ból álló bizottságot küldjön ki. A
képviselőtestület a hivatal áradását
elrendelte és az az átadással Z i Il
ii e r Henrik elnöklete alatt I s é p y
István, H e r i c Sándor, N é m e t h y
Bertalan és H o r v á t h József ta
gokból álló bizottságot bízta meg.
Á llam i adók törlése.

Gecsei
tette, hogy
állította a
lami adók
átvizsgálta

Jenő adójegyző bejelen
az adóügyosztály össze
behajthatatlanná vált ál
jegyzékét, azt a tanács
és törlés céljából a köz-
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igazgatási bizottsághoz felterjeszteni
rendelte. Javaslata, hogy a képvi
selőtestület jóváhagyólag vegye tu
domásul a tanács intézkedését.
E tárgyban hosszabb vita indult
meg, melyben részt vettek: A l e 
x a n d e r Vilmos, N é m e t h y Ber
talan, Sz ől l ős y Arthur, és Zi nne r
Henrik képviselőtestületi tagok. —
A képviselőtestület Német hy in
ditványára kimondotta, hogy az ál
lami adók törlése iránti intézkedés
nem tartozik hatáskörébe és ig\
avval nem foglalkozik, de mivel az
állami adók törlése maga után vonja
a községi ad >k törlését is, megbízza
a pénzügyi bizottságot, hogy egye>
adóüg) i tisztviselők esetleges mu
lasztásainak megállapíthat á>a e 'ljá
ból a törlési jegyzéket, ha az a közigazgatási bizottságtól visszaérkezik,
vizsgálja át és tárgyalás céljából a
képviselőtestületnek mutassa be.

vette részét a sikerből O l á h Rudilcsessy Péter, Székely Albert és Né— Winklernó szabadlábon. Annak
eignnyprimásunk is, aki Palásthy \ methy Bertalan, akiket a késő éjjeli idején megírtuk lapunkban Wtnkltr
Sándor egynéhány dalát kísérte u órákig mulattatott politikai és sze Emil keleni körjegyző viselt dol
színpadon és akit ezért a felvonás
gait, valamint azt is, hogy feleségé
végén sokszor szólított a szereplők mélyi vonatkozású anokdottáival. vel együtt Hamburgban elfogták él
kel együtt lámpák elé a publikum. Es a közönség — amely a vajda beszállították az újhelyi fogházba.
Ilisszü .. hogy a din ktor újból szia- ottlétének hírére szinültig megtöl A napokban váratlan fordulat tör
rehozza ezt a kiváló előadásban ment tötte a kávéházat — a szomszéd tént ez ügyben, amennyiben Kun
darabot.
asztalokat szállta meg, hogy elles József vizsgálóbíró — nem látván
Vasyyaros. Ohnet György általá hessen legalább ogy-két szót, abból uz előzetes letartóztatásra elég okot
nosan ösiuert kiváló színmüve került a pompás magyaros zamattal telt fennforogni — Winklernét f. hó
lU-éu szabadon bocsátotta. — Winkszilire kedden este zsúfolt ház e.őtt.
Az előadás kitűnő volt. A siker fő- apró mesékből, amelyek bőségesen ler továbbra is fogva luarad.
— Táncmulatság Nagymlhályon. A
részest i S z a k á e s Andor (Dt rbay) ömlöttek a vajda ajkairól. — Má
és H a l a s i Mariska (Claire) *z a sodszor kedden este tisztelte meg nagy mihályi polgári fiú- és leányis
kola
tanártestülete f. hó 15 én Nagykét kiforrott művész voltak. Művé városinkat a vajda, amikor Ungvárszetük teljes képességeit vitték szin* ról visszajövet M o c z n e r Gyula ruihályoi), uz „Aranybika" szálló ter
meiben az iskola szertarai javára
padra ez estén és játékukkal, mely
különösen a drámai jelenetekben főispán vendége volt. A főispán hangverseny nyel és szinielőadással
emelkedett messze felül a vidéki Eötvös tiszteletére vacsorát adott, egy bekötött zártkörű táncmulatságot
ni\ •>n, valósággal lázba hozták a amelyre városunk előkelőségei is rendez. Belépő díjak : Ülőhely 2 kor.,
állóhely 1 kor., karzat 60 fillér. A
publikumot, úgy hogy a felvonások hivatalosak voltak.
mulatság kezdete este 6 órakor.
vélvén percekig zugolt a taps és
Cliudovszky Móric dr. újabb ki
A szính áz v ilág ítása
— El.ogott tolvaj. Nagy Károly
tt az éljen, sőt az « .-'.><1U
tüntetése.
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Móric
drt,
nyíregyházai származású kovácsáéP a l á s t h y Sándor színigazgató végén — amire eddig a mi színpa
vármegyei
kézkor'házunk
országos
ged letért Elek István Kazinozy-ut
a sziniszezon megkezdése előtt kér dunkon kevés példa volt — is lobbvényt adott be a város tanácsához, >/.ür lámpák u»é szólították őket hírű igazgató főorvosai újabb kitün cai kovácsmesterhez munkát kérni.
melyben elpanaszolja, hogy a szín Méltó részeseik voltak a sikerben: tetés érte. A belügyminisztérium A segédek megsajnáltak munkanél
házi előtér és a pénztár lámpáinak II. S o r i ő z y Etel, S z á s z Anna. egészségügyi osztálya az országos küli társukat és éjjeli szállásra ma
egy gyujtékészüléke van, úgy, hogy M a g a s B la, S z a I ó k y Dezső, közegészségügy i tanács javaslatara guknál tartották. Reggelre mikor
ha csak egy lámpára van szüksége P a r l a g i Béla, J u s t h Gy ula és „KütegéaxaégUgy* óim ttlaU egy felkeltek, Nagy Károlyuak hült he
kénytelen az összeseket égetni, ami K e r t é s z Sándor. El kell ösiuer- szaklapot indított meg január else lyét t hálták cs csakhamar reá jöt
reá tetemes tulkiadást ró és ezért inink S z a k á c s Erzsiké és B o r- jevel és a kórházi rovat vezetésével tek, hogy vele egy ütt eltűnt Csűr
kéri, hogy a város készittesen a s o d i Paula igyekezetét is, de raind- dr. Cliudovszky Móricot bízta meg. niük Imre kovácssegéd ruhája és 60
pénztárnak, minden öltözőnek és a aiu« liott nem helyeselhetjük, hogy
— A munka jutalma llg IVindisch korona értékű lulaozüst órája ós
színház előterének külön gyújtóikat, M. F e k e t e Kózsi, K a s s a y Rózsi greatz Lajos uradalmának két tiszt lánca. Az éjjeli szállásra raarasztott
— A tanács elkészíttette a tervet é. és M is k e Aranka szerep nélkül v i s e l ő je : Milacsek János bor.-ii ura Nagy Károly éjnek idején feltörte
költségvetést, do miután az átalakí maradjanak egyes kezdők előtérbe dalmi intéző és Petrasevics János a csukott kuffert és így vitte el a
tás a városnak 317 koronájába ke tolásáért az előadás rovására. Elvégre makkoslutykaierdomester most töltöt tárgyakat, melyeket Sárospatakon
rül, kimondották, hogy fedezet hiá az újhelyi színpad ne ni iskoia, ahol ték be az uradalom szolgálatában egy kovácsinasnak átadott megőr
nyában nem csináltatják meg a kü hatat kt zdő színésznők próbálkóz- a 25 ik évet. Ez a kutomból hg. zés végett arra az időre, a míg Ujlön kapcsolókat, de nincs kifogásuk zanak. .Jó volna, ha ezt jövőre meg Wmdischgraetz Lajos f. hó 11).en helyböl visszatér. Sárospatakra azon
az ellen ha azt a színigazgató meg szívlelné a direkció.
ebedet adott a sárospataki várkas ban mar vissza nem térhetett, mert
csináltatja.
Szakács Andor jutalomjátéka Tár télyban a két jubiláns tiszteletére, a rendőrség itt elfogta,
A szinügyi bizottságnak a tanács sulatunk egyik dédelgetett kedven melyre hivatalosuk voltak az összes
— Táncmulatság. A sátoraljaúj
határozata ellen beadott felebbezé-e cének: S z a k á c s Andornak szom uradalmi tisztviselők. A jubilánsokra helyi állami és varmegyei altisztek
folytán tárgyalta most a képviselő- baton lesz a jutalomjátéka. Lear az első fetküszüntőt a herceg mon és szolgák orsz. szövetségének helyi
testület ezt a kérdést és a tanács K irály kerül szilire ekkor. Egy si- dotta, aki szép szavakban méltatta bizottsága február hó 6 éu D ó k u s
határozatának a megváltoztatásával kerekbeu gazdag, művészi nívón á ló azt a páratlanul szorgalmas rauu- Gyula alispán védnöksége alatt a
elrendelték a külön kapcso'ók elké színházi estében lesz tehát újból ré ■xássugot, mit e két kiváló tisztvi városi színházban jótékonycólu zárt
szítését, do kimondották, hogy a ta szülik, ne rt eltekintve a drámái un- selője az uradalom érdekében 25 év körű táncmulatságot rendeznek. A
nács lehetőleg igyekezzék a 317 Srmb.e kitűnő voltától, maga Sza alatt kifejlett «s niegajáud -kozta mulatság kezdete este 8 órakor.
korona kü tséget mérsékelni.
— Betörési kiserlet. Folyó hó
kács Andor személye, az ő művészi őket egy-egy ezüst keretbe foglalt
A p ró b b ügyek.
képessége elég biztosíték a sikerre saját aiuirasavai ellátott arcképével. Ü-éről 10 ere menő éjjel a SzéchenyiPriedmann Benjáminnak — mi vonatkozóan. Eddigi szerepléseivel Az ünnepeltek meghatottaii mond téri dohány főiőzsdébe betörést kí
után 120 korona dijat lefizette — Szakács Andor minden tekintetben tak köszönetét az ókét ért nieglisz- sérlett meg ismeretlen tettes. A
rendőri nyomozás megállapította, a
kiiátá.'ha helyezték a község köte kivívta a közönség elösin rését, sze teltetésért.
Kinevezés. B u n y i t a y Béla tettes az udvar felől, a lépcaőháa
retőiét, hisszük, hogy ez a szeretet
tekébe való felvételt.
vasajtaján keresztül
akart beha
helybeli
m.
kir,
dohányjöved
-ki
lisz
A felső fekete, kis- és nagy bányi fog incgnvi vanu'iii szombaton este
tolni. A vasajtóu lévő hatalmas
szőlőkbe, valamint az erdőbe vezető >s a közönség zsúfolásig megtölti u tet osztály vezetővé nevezték Ki,
Wertheim-iakatot feszítette le, de
utak rendezésére az t rdei üzem színházat, hogy méltó elisiiurésben
— Két jubiláns A sátoraljaújhelyi
számlájára 5' KJ koronái szavaztak részesítse kedvencét azokért a kelle pénzügy igazgatóság két érdeme* ennél tovább jutni nem tudott, mert
mes esték* rt, amit művészi játéká tisztviselője ülte meg e napokban valószínűleg hiányában vu.i azoknak
»«g.
az eszközöknek, melyeknek segítsé
A város borpincészeti bizottsági val mindenkinek szerzett.
nivula.i működésének évfordulóját, gével a vasajtol meg lehetett volna
Imn dr. H ichard Salamon lemon
i c l i r ö d e r Aiadar pénzügyi titkár
nyitni. A tettes kénytelen volt ez
dása folytán megüresedett tagsági
tiszleietere szolgálatának harminc
után célja elérése nélkül távozni. A
H Í R E K .
helyre. K i s s Ödön városi főügyészt
éves évfordulója alkalmából hivatu választották meg egyhangúlag.
lársai és lisztéiül a Kovucsicsne fé<e rendőrség nyomozza kiletét.
A számvevői hivatalban felszapo
— Megszökött elmebeteg. Gergő
A függetlenségi kö r té.i étteremben gy ü.lek össze tiírsasva- Sándor lévai születésű, 34 éves, rém.
rodott ügyek elintézésé* vei havi
csorura, a hol u jubilánst szamom
mulatságát
lebruurho
2
-án
lógja
40—40 kor. pótdijaz»s mel'ctt meg
poliarköszüiitővel ünnepelték. Ugyan Kátli. vallasu, nős, Horváth Géza
bízták Má r t o i) Elek és K e Ie m e n megtartani a városi színházban. csak most ülte meg szolgálatának hely ítéli szőlésznél családi ápolásban
Miksa szakdijnokokat, egyben uta A mulatságra az előkészületek 2-5 éves évfordulóját K a p u Gyula lévő elmebeteg e napokban a szőlő
sították a tanácsot, hogy az aé-zám már nagyban lolynak es — (is pénzügy i szamtanacsos is a számve hegyről megszökött. Termete : ala
csony,
vékony termetű,
fekete
vevői áilás rendszeresítését a bizott
merve az eddigi mulatságok sike vőség lisztviselőkurának részvételé zernü, fekete kis bujuszu és hajú,
ságoknál szorgalmazza.
vel. Tisztviselőtársai őt is élénk
borotvált arcú. Szökéskor szürke ru
A gy űlés d. u. 5 órakor ért véget. reit — bizonyos, hogy az czidei óv át lóban részesítettek.
mulatság is páratlanul to_; állani
— Lányok gyűlésé. Az Izr. L ány* hát viselt.
a farsangi balok kozott. Lesz ezt n egyesület ma deiUtan tartotta köz
a mulatságon minden, ami az gyűlései Dr. Haas Bertalanná diazSZÍNHÁZ.
embereket
jókedvre
vigságra elnoknö vezetése mellett. Az Egri
Etelka lemondása folytán megürese
Mozgo postasne Hosszas haloga hangolja es a mai szomorú álla dett elnöki ailasra, a közgy űlés K i- a legkomolyabb betegségeknek biz
tás után végre színre került Guthi pótban legalább egy éjjelre le diáid i ónkat, az alelnöki állásra tosan elejét veszi a SCOTT-féle
Somának énekes bohózata : a „Mozgó ledni lógjuk azt a sok keserűsé Duvidovits Edithet választotta. A Erím!sió. Az egészség gyors vissza
póstásné“. Egy szerelmes szivü aszget és fájdalmat, amiben ma propoganda bizottság elnöke Bettel- szerzése meglepi mindazokat, a kik
szony históriája van megírva ebben
lieim Faula, titkár pedig Friedrich először tesznek kísérletet a
a darabban ötletesen, humorral telve. minden embernek sok része van. Ilonka lett.
A közönség sokat, júizüt mulatott a A mulatság részleteiről még nem
Scott-féle Emulsió val.
— Szőlészeti szakosztályi ülés A
darabon és élvezte a kitűnő előadást, Írhatunk, de rövid időn belül már
A Scott-féle Emulsió csamelyhez hasonlót keveset produkált teljes részletében adhatunk szá Zemplén varmegyei Gazdasági Egye
sület szőlészeti és borászati szak-,
'
kis annak köszönheti nagy
ebben a szezonban a társulat. Iga
mot
mindenről.
osztály
a
legközelebbi
ülését
1.
hó
hírnevét, hogy összes al
zán nehéz volna megállapítani, hogy
kiérdemelt ki nagyobb tapsokat, ki
— A vajda Ujhelyben. E ö t v ö s 15-én szombaton délután 2 órakor
katrészeiben fenntartja leg
tartja
meg.
ért el nagyobb sikereket, mert a Károly neves^ironk és politikusunk
nagyobb fokú tisztaságát.
—
A
bodrogközi
függetlenségi
kór
szereplők ez estén valósággal ver gyors egymásutánban kétszer tisz
Nagyon megfelelő az
mulatsága A „Bodrogközi Függet
senyre keltek egymással a sikerben.
elkényeztetett ínynek éa
T á b o r y Frida, Ha l a s i Mariska, telte meg látogatásával^ városunkat. lenségi Kor*4 .-ájul alaptőkéjének
H. S e r f ő z y Etel, M. F e k e t e Először szombaton este volt itt, ami gyarapítására Meczner Béla főispán
a meggyengült emésztésKózsi,
K a s s a i Kóasi, M i s k e kor Ungvárra igyekezvén útját meg Seiinyey István báró, Sennyey Mik
s Kmulnio H ő k .
lós
baro
és
Szmrecsányi
Béla
urak
Aranka, P a I á s t h y Sándor, P a r  szakította és az éjeit ^városunkban
váNárláNiiál a
l a g i Béla, M a g a s Béla, J u s t h töltötte. Ekkor a Központi.kávéhriz- védnöksége alatt folyó 1U10- évi JS J2 ÍÜ B . A SCOTT féle Emui,iá
januar hó 23-án Királyhelmecen, a ‘B K - A - V legkiválóbb,
Gyula valamennyien kivették részü
ket abból a nagy sikerből, amelyet bau ütött tanyát néhány órára. Tár Rigó vendéglő sszes érmeiben zárt figyelembe Egy eredeti üveg ára 2 K. 99 f.
Kapható minden gyógytárbta
a darab előadásával elértek. Süt# ki saságában voltak: Búza Barna, Kijj, körű táncmulatságot rendez.

Kanyaró után

FELSOMAGYARORSZAG1

4. szám (4)

KLEIN GÉZA

NYILTTÉR.

szénüzlete

ajánlja szoba tütésre:
I. rendű Porosz^kőszén 2 frt. 20
kr. Szalon kőszén t frt. 80 kr.
Porosz brikett, valamint I. r. gázkoksz jutányos árak mellett ház
hoz szállítva. — Telefon 64. s z .!
8041—909. Tk. sz.

A szerkesztésért felelős:
A SZERKESZTŐSÉG.

Árverési hirdetményi kivonat.

Kiadótulajdonos :

A királyhelmeci kir. jbiróság. mint
telekkönyvi hatóság közhirro teszi,
hogy Dr. Dombos Gáspár vógrehajtatónak, Sehwarcz Jakab gvára által
képviselt kiskorú Sehwarcz Zádor,
Móricz, kiskorú Fábián Adolf
Sarolta végrehajtást szenvedettek
elleni végrehajtási ügyében a végre
hajtató kérvénye, következtében a
végrehajtási árverés 500 kor. tőke,
ennek 1909 évi április hó 10-től
járó 5 százalékos kamata, 108 kor,
mar megállapított, valamint 25 kor.
jelenlegi és a még felmerülendő
költségek kielégítése és az ezennel
Csatlakozó végrehajtatóknak kimon
dott
1. Haas Füiöpnek 120 korona töke
éz jár. iránti követelése,
2. Burger Nettinek 1700 korona
tőke és jár. iránti követelési],
3. Szopko Imre és neje 300 kor.
tőke és jár, iránti követelése,
4. Zemplénmegyei kereskedelmi,
ipar, termény és hitelbanknak 000
korona töke és jár. iránti követelése
kielégítése végett az 1881 EX. t. e.
144 §-a és az 1908 évi XL1. t.-e. 21.
és a következő §§ ai értelmében a
sátoraljaújhelyi Kir. törvényszék és
a királyhelmeci kir. járásbíróság terü
letén fekvő,
1. a vékei 20. sz. tjkvben A 1.
174., 280„ 302., 406. hr. szátn alatt
felvett ingatlanokból kiskorú Schwarc
Zi dór, kiskorú Sehwarcz Móric és
Kiskorú Fábián Adoif, kiskoiu Fá
bián Sarolta B, 20., 21., 22., 23., 20.
27., 30., 34., 35. alatti 7o, 360. rész
jutalékára 434 korona ;
2. a vékei 74. sz. tjkvben A I.
93 , 138.. 170.. 241. hr. szám alatt
felvett ingatlanokból kiskorú Sehwarc
Zádor, kiskorú Sehwarcz Móricz és
kiskoiu Fábián Adolf, kiskorn Fá
bián Sarolta B. 17., 18., 19., 20., 22.,
23., 25., 26., 30., 31. alatt 70,300.
rész jutalékára 385 korona ,
3. u vékei 75. sz. tjkvben A 1.
248., 430, hr. szám alatt felvett in
gatlanokból B. 14., 15., 16., 17., 19.,
20., 23„ 27., 28. a*att kiskorú Sehwarc
Zádor, kiskorú Sehwarcz Móricz és
kiskorú Fábián Adolf, kiskorú Fá
bián Sarolta 70/300 rész jutalékara
302 korona ezennel megállapított ki
kiáltási arban az árverést elrendelte
tett és hogy a fentebb jelzett ingat
lanok az 1910. é.i ftbruar ho 8
napjanak d e. 10 orajakor Véke köz
eg házánál megtartandó nyilvános
árverései! el fognak adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak
az ingatlan Kikiáltási árának 10 szá
zalékát vagyis 43 korona 90 fillért,
38 kor. 50 Iliiért és GO kor. 20 fillért
készpénzben vagy óvadék képes ér
tékpapírokban a kiküldött kezéhez
letenni, vagy annak a biró.-ágnal tör
tént előleges letételét igazoló elis
mervényt annak átszolgáltatni.
Kelt Királyhelmecen, a kir. járás
bíróságnál, mint telekkönyvi ható
ságnál 1909. évi nov. hó 13. napján.

LA N D ESM A N N

M IK SA

|fémet kisasszony
állást keres a délutáni órára gyer
mek mellé. Háztartásban és kézi
munkában jártas. E setleg teljes
alkalmazást is elfogad. — Cim a
kiadóhivatalban.
Tk. 10212—909. szára.
Árverési hirdetményi kivonat.

A saujhelyi kir. törvényszék mint
telekkönyvi hatóság közhírré t«*szi
hogy a tutoraijaujHely i takarékpénz
tár r. t. végrehajtatnak dr. Kossuth
János végrehajtást szenvedő elleni
40441 korona 3 fillér tőkekövetelés
és jár. iránti végrehajtási ügyében
a saujhelyi kir. törvényszék terüle
tén .levő, Sátoraljaújhely r. t. város
határában fekvő, a sátoraljaújhelyi
2373 számú betétben A. 1. 1—4 sor
szám 2923. 2924/1 2% 9,2 és 2096,3
hr. szám alatt felvett jószágtestnek
a B. 1 alatti dr- Kossuth János nevén
álló jutalékára 1003 koronában
2. sátoraljaújhelyi 2373 sz. betét
ben A 1. sorai. 2952 hr. sz. alatt
felvett jószágtestuek 11 1. alatti dr.
Kossuth János nevén álló jutalékára
151 koronában.
3. a saujhelyi 133(1 sz. betétben
A. 1. 1. 2. sorszám 2947. 2948. hr.
sz. alatt felvett joszagtestnek a 11.
3 alatti dr. Kossuth János nevén
álló jutalékara 407 koronában.
4. a saujhelyi 138Ö sz. betétben
A. I. 1—4. sorsz. 2911. 2912. 2924 2.
és 2928 hr. szám alatt dr. Kossuth
János nevén álló jószágteslre 3487
koronában ezennel megállapított Uikiálllási árban elrendelte és hogy a
fentebb megjelölt ingatlanokra az
1910. évi január ho 31 (harminc
egy) napjanak

délelőtti 10

orajakor

a saujhelyi kir. tv.-szék tkvi ható
ságának árverési helyiségébe meg
tartandó nyilvános árverésena meg
állapított kikiáltási áron eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak
az ingatlan becsárának 10"|» át, va
gyis 166 korona 80 fillért 15 korona
10 fillért 40 korona 70 fillért illetve
348 korona 7ü fillért készpénzben
vagy az 1881. évi 00 t.-c. 42. §-aban
jelzett árfolyammal számitolt és az
1881 évi november hó 1-én 3333. szám
a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8.
§ abun kijelölt óvadékképes érték,
papírban a ki'..Mldótt kezéhez letiuni,
a\agy az 1881. évi (10. t. c. 170 §-a
értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Sátoraljaújhelyben, 1909. évi októ
ber hó 20-ik napján.
Wielland.

kir. ítélőtáblái bíró.

Uraim

Horkay,

kir. jbiró.

Szerda, január 12.

HIRLAT

Csődtömegeladás.
Alulírott, mint vagyonbukott Schvarcz D. Ignácz
sátoraljaújhelyi vaskereskedő csódtötneggondnoka a csőd
választmánynak határozata alapján közhírré teszem, hogy
a csődtömeghez tartozó és
I. a csődleltár 1— 10 tételei alatt felvett házi búto
rok 162 korona becsértékben egy tömegben, úgyszintén
II. az I. sz. raktárban levő a leltár 1— 238, a II. sz.
raktárban levő a leltár 1— 81/a, a III. sz. raktárban levő
a leltár 1— 14, a IV. sz. raktárban levő a leltár 1— 29,
az V. sz. raktárban levő a leltár I — 9, a VI. sz. raktár
ban levő a leltár 1 —28, a VII. sz. raktárban levő a iel
tár 1, a lakás padlásán levő a leltár t — 16, a III. raktár
helyiség melletti szobában elhelyezett a leltár 1— 3, a
Justus-utca 22. sz. raktárhelyiségben levő a leltár 1— 118
a raktárhoz tartozó udvarban levő a leltár 1— 2, a raktár
udvari deszka bódéban levő a leltár 1— 12, a lakó
ház udvarán levő Hofher és Schrancz-féle ócska benzin
motor, a Rákóczi utcai üzlethelyiségben levő a leltár
1— 561 tételei alatt felvett vasáruk, olaj, gépek és beren
dezés: 50457 kor. 27 fillér becsértékben ugyancsak egy
tömegben zárt ajánlati versenytárgyalá. utján cladatnak.
A zárt Írásbeli ajánlatok Dr. Kellner Soma sátor
aljaújhelyi ügyvéd csődválasztmányi elnöknél

1910. évi ja n u á r hó 27-ének d. e. 12 ó rá já ig
a becsérték lO^o-ának megfelelő bánatpénz letétele mel
lett nyújtandók be.
A választmány ugyanazon nap délután 3 órakor
határoz a beérkezett ajánlatok felett.
Az ajánlattevőt ajánlata feltétlenül köti, ellenben a
választmány fentartja magának a jogot, hogy a beérke
zett ajánlatok közül szabadon választhat, ese lég vala
mennyit visszautasíthassa és a jelentkezők között esetleg
szóbeli árverést is tarthasson.
A választmány által elfogadott ajánlat csak a csőd
bíróság jóváhagyása után tekinthető véglegesnek, elfoga
dottnak és azon ajánlattevő, kinek ajánlatát a választ
mány és csődbíróság elfogadja, tartozik a vételárat a
csödbirosági jóváhagyás után nyomban tömeggondnok
kezeihez lefizetni, a megvett árukat és bolti berendezést
3 nap alatt átvenni, mert továbbra sem a választmány,
sem a tömeggondnok azokért nem telelés. 11a ajánlat
tevő az árverési teltételeknek eleget nem tenne, bánat
pénzét elveszti és veszélyére és kárára újabb árverés fog
elrendeltetni.
A vétel és átadással járó összes költségeket és a
jogügyleti illetéket vevő köteles fizetni.
Megjegyzem, hogy az üzlethelyiséget a hozzátartozó
raktárakkal együtt folyó évi májú* hó 1-ig a tömeg búja
bérben és ezen határidőig velem történendő külön meg
állapodás .mellett vevő azokat bérbe veheti, esetleg ki
árusítást is tarthat.
A csüdlellár irodámban az irodai órák alatt, a csődvagyon pedig január hó 20 ától kezdve a délutáni órák
ban megtekinthető.
Sem a tömeggondnok, sem a választmány a leltáro
zott áruk mennyisége és minőségéért szavatosságot nem
vállal.
K ell Sátoraljaújhely, 1910. január hó 9-én.

Dr. id. Bettelheim Ja k a b
ügyvéd, tömeggondnok.

SALGÓTARJANI
k o s z é ti h á n y a R é s z v é n y t á r s u l a t
széntermékei (szobafütésre e's ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

■Cladó

33 éves üzvegyasszonyeuk, mely
50— 60 év közötti úri ember
pótolná szerény házbér szükség egy (hat kát. holdnyi) legjobb fék
letét, az Írjon teljes címmel Sá vésü szőlő teljesen felszerelt nagy
toraljaújhelyi postára „Szükség
borházzal jutányos áron.
törvényt bont" jelige alatt.
• ’ti
lap kiad huata ában.

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz
valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya

Nyomatott Landv«mani> áliksa él 'Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,

Káli-só.

