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Gyilkos terhek.
Irta Búza Barna.

Most adja be a számlát a vá
lasztásokért Schönaich meg Mon- 
tecuccoli. Az embernek a szeme 
káprázik attól a temérdek millió
tól, ami ebben a számlában hem
zseg.

Ha volna lelkiismcret a mun
kapártban, most meg kellene 
mozdulnia. Lehetetlen, hogy jó 
érzésű magyar ember nyugodt 
lélekkel szavazhasson meg ilyen 
roppant terheket, amelyek semmi 
hasznot se hozhatnak az ország
nak s amelyekből semmi sem té
rül meg az ország számára. Aki
ben lelkiismcret van, azt a man
dátumhoz való ragaszkodás sem 
viheti rá arra, hogy ilyen ször
nyű terhekkel fojtsa meg ennek 
a szerencsétlen nemzetnek a jövő 
fejlődését.

Mert azzal tisztában lehet min
denki, hogy mit jelent Magyar- 
országra ezeknek a terheknek a 
megszavazása. Jelenti az ország 
kulturális és gazdasági haladásá
nak évtizedekre való megbénítá
sát. Jelenti sok sok esztendőre a 
nemzeti célok ínségbe jutását 
Jelenti az öt évvel ezelőtt hirde
tett nyomornak és szenvedésnek 
tényleges bekövetkezését. Ráfe- 
küsznek itt ezek a terhek min 
denre, vérszegény, sorvadó testé 
gyöngítik ezt az amúgy is beteg 
országot.

Tehetik-e azt magyar embe
rek, hogy szándékosan leiidézze
nek a nemzetükre ilyen vesze
delmet ? Itt a népszámlálás kiáb 
rándító és megdöbbentő ered 
ménye, itt az ijesztően növekedő 
kivándorlás, itt a szemmel lát
ható elszegényedés mindenfelé.

A gyermek lelki világa.
Dr. Jámbor György előállása a szaluul 

líceum ban.

Vasárnap, január 29-én dr. Jámbor 
György tartott előadást a Szabad 
Lyceumban. A gyermek lelki világa 
köréből vette érdekes előadása tar 
gyát. Abból a világból, mely az ár
tatlan örömök és a boldogság ta 
nyája, amely világra mindegyikii k 
szives örömest gondol vissza. A 
gerraek lelki élete egészen elüt a 
ruientől. Máskép gondolkozik, érez 
és akar a gyérnek, mint mi. Ebből 
a  nekünk mái szinte idegen világ
ból hoz fel példákat és eseteket, a 
melyekből levonhatjuk azokat a ta
nulságokat, melyeket a nevelésben 
felhasználhatunk.

Ismertette a gyermek lelki világá
nak főbb megnyilatkozásait. A gyer
meknél első a léteaés érzése. Miha
mar észre veszi a gyermek, hogy 
vele foglalkozik mindenki, a környe-

Hát mondhatja azt valaki jó lé
lekkel, hogy ez az ország meg- 
birja a katonai terhek százmil
liós emelkedését ? I lisz a mun
kapárt prédikálja folyton, hogy 
milyen végtelenül gyenge ez a 
nemzet. Annyira gyenge, hogy a 
széltől is óvni kell s nem szabad 
kibocsátani a gazdasági önállóság 
szabad levegőjére, mert az meg
árthat neki. llát ez a példátlan 
megterhelés nem árt meg? Hát 
ennek szabad kitenni a gazdasá
gilag gyenge nemzetet ?

Azt mondják: Németország is 
igy fegyverkezik, Olaszország is, 
mi se maradhatunk el a szövet
ségeseink mögött. Nevetséges. 
Németország gazdasági élete im
már a télvilágon uralkodik. Olasz
ország a kivívott szabadság leve 
gőjében megerősödött gazdasá
gával, mesésen fejlődő iparával 
meg tudja bírni a fokozott fegy
verkezés költségeit. He mi van 
nálunk ? Napról-napra tengődünk 
abból, amit ez az átokkal sújtott 
magyar föld terem a számunkra. 
Lg) eb semmi. A mi gazdasági 
életünkre ráfekszik bank és vám 
közösség, az osztrák verseny s 
megfojt minden törekvést, min
den fejlődést. Ez a lenyűgözött, 
békóba vert gazdasági élet bírja 
viselni azokat a terheket, amelyek 
még hatalmas ipari államok ere
jét is próbára teszik ? Ebből az 
agyonterhelt magyar földből akar
jak kipréselni azokat a százmii 
liókat, a miket máshol tizszer 
löbbet jövedelmező ipar és ke
reskedelem is alig tud már kiiz
zadni ?

Adjanak levegőt gazdasági 
életünknek, adják meg a gazda
sági önállósággal az ipari fejlődés 
lehetőségét, akkor számíthatnak 
az ország további teherbírására.

zot mintha csak arra való volna, 
hogy folyton csak az ő ktövében 
járjon, őt dédelgesse.

A gyermek lelki életének követ
kező stádiuma az akaratit) ilvánitá*. 
A gyermek akaratát nevelni kell, 
hogy ez jó irányban fejlődjék s ki
vált, hogy ne váljék akaratossággá. 
A gyermeket ezért engedeimessegre 
kell szoktatni. De ezzel nem szabad 
addig várni, amíg a gyermek lelki 
vi ága teljesen kifejlődik, mértékkor 
már késő ; ilyenkor a gyermek mar 
kevéssé haj iiható. Mindjárt az első 
években kell ehhez hozzáfogni. Az 
engedelmességre való szoktatásban 
a következetesség a fődo.og. Kény
szerrel keveset lehel a tekintetben 
elérni, türelemmel, sze idséggel, ha 
rátságos bábasinóddal és szeretettel 
annál többet.

Az engedelmességre szoktatás cél
jából értenie kell a S2ü őnek a pa
rancsolathoz is. Oiyat ne parancsol
jon, ami ki nem vihető. Hiaba mondja 
pl. az oly gyermeknek, Akinek laj
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De elvonni a fejlődés, a vagyo- 
nosodás minden eszközét, erő 
szakkal primitív gyarmati áll.i- 
po*ban tartani az országot s kö
vete.ni tőle modern ipari államok 
erejéhez szabott áldozatokat: ez 
gyilkos igazságtalanság, ez nem 
józan országkormányzók, hanem 
véiszopó Shylockek módszere.

Most láthatja már a nemzet, 
hogy miért áldozott Ausztria 
annyi milliót a múlt évi válasz
tásokra. S láthatja, hogy mit idé
zett fel magára, mikor az osz
trák millióktól megszédülve több 
séget adott Kimen pártjának. 
Arra kellett a Kimen pártja, hogy 
a Becsnek szükséges pénzt és 
katonát megszavazza. Arra kel
lett, hogy tízévi harc után végre 
mindezt megkaphassa Bécs, a 
nemzet kívánságának legcseké
lyebb kielégítése nélkül.

Még a munkapárt lelkiismere- 
tének is vissza kellett döbbennie 
az ország ilyen igazságtalan és 
gyilkos megterhelésétől! De le
het-e ebben az országban olyan 
naiv ember, aki a munkapártnál 
ilyen megdöbbenésre számit? Hi
szen ezért kapták a pénzt a vá
lasztásra, egyenesen erre a célra 
választatta ineg őket Becs, ez az 
o kiszabott, elvállalt kötelessé
gük. Meg lehet mindenki győ
ződve, hogy ezt a kötelességüket 
pontosan teljesíteni is lógják.

Itt az országot ettől a végze 
tes veszedelemtől csak az ellen
zék ellenállása s a nemzet meg
mozdulása mentheti meg.

Meg kell mozdulnia végre en
nek a megcsalt nemzetnek, amel)- 
nek a munkapárt semmit seni ho
zott meg abból a jóból, amit 
ígért, de hoz temérdek sok rósz- 
szat, amit nem Ígért. Meg kell 
mozdulnia a nemzetnek, ha van

valamije, hogy no sírjon. A siró g)er- 
ineket durvasággal utlegekkel szin
tén nem lehet elhallgattatni, hiszen 
ettől még csak jobban sir. A moz
gékony gyerekre hiába rivall ra va 
laki, hogy ne mozogjon. Hisz ez vér- 
mérsékletében van, tehal éleltanilag 
mintegy kénytelen vele. Altalabau 
ne parancsolgassunk sokat. U.-ak any. 
nyit, uiuenii)! föltétlenül szükséges. 
Igyekezzék a szülő vagy a nevelő 
maga iránt bizalmit ke.leni. akkor 
nevelői eljarusa sokkal sikeresebb 
lesz.

A gyermek lelki világában sok az 
iiluzió. Ezektől ne fosszuk meg a 
gyermeket idő előtt, mert koraérett 
lesz, ami — bár sok szülő eldicsek- 
szik vele — lelki veszedelem. Ellen- 
kezűleg igy.kezzünk ápolni a gyer
mekben az illúziókat. Erre igen a], 
kalmasak egveln k közt a jó mesék, 
melyeket a gyermeki lélek szinte 
megkíván. Amikor megjön az id»*je, 
vagyis a serdülő korban, majd kiab- 
lándul a gyermek a fö üsleges iHu-
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még benne életösztön s véde
keznie kell ez ellen a gyilkos 
csapás ellen.

Most válik, el, hogy van-e még 
igazán magyar nenzet! Hogy 
csak időleges kábultság volt-e az 
az állapot, amibe Khuen válasz
tási eszközei sülyesztették vagy 
a végső letargia ? Mert sokat el
tűr az elkábult ember, de akiban 
még éiet van, az felriad és vé
dekezik, mikor éles késsel a bu
sába vágnak

-  febr. I.
Az újhelyi függetlenségi párt üdvözlete.

i\. sátora juujhelyi Függetlenségi Kor 
válaszlm mya a legutóbbi szombaton 
tartott ülésén egyhangú lelkesedés
sel fogadta dr. Búza Barna indítvá
nyát, hogy a most folyó szép és 
lelkes parlamenti küzdelem alkal
mából a kör táviratilag üdvözölje a 
küzdő függetlenségi pártokat. E ha
tározat alapján Kincsessy Péter elnök 
a következő táviratot küldötte Justh 
Gyulához :

A sátoraljaújhelyi Független
ségi Kör választmánya hazafias 
örömmel látĵ x a függetlenségi 
pártok hatalmas küzdelmét a 
nemzet jogait feladó kormány
párt ellen s a harcolókat lel
kesedéssel üdvözli és rendület
len kitartásra kéri.
Kossuth Ferenchez, a 4$-as Kos- 

siiih-part elnökéhez pedig a követ
kező távirat ment:

A sátoraljawjliel) i Független
ségi Kör választmánya lelkesen 
üdvözli a nemzet jogaiért küzdő 
függetlenségi pártokat.
A 48-as pártok gyönyörű akciója 

különben országszerte lelkes öröm
mel tölti el a hazafiasai) gondolkodó 
polgárságot. A függetlenségi párt
körökben az ország minden részéből 
naponta érkeznek táviratok, melyek 
arra buzdítják a küzdőket, hogy az 
önálló bankot s a készfizetéseket e l
áruló kormány ellen való parlamenti 
harcot rendületlenül folytassák.

siókból, de a gyermekkort ez ara
nyozza meg és teszi varázserejüvé.

Nagy figyelmet érdemelnek a 
gyermekjátékok, mint a gyermekié
it k hasznos foglalkozásai. Hasznosak 
ezek már azért is, hogy játék köz
ben nyilvánulnak meg a gyermek 
érzelmei a legőszintébben. Hu ismeri 
a szülő ez érzelmeket, könnyen fog 
tudni ezekre jó irányba hatni, vagy 
ahol kell, a rossz hajtásokat nyese
getni. A gyermeknek csak kevés já
tékszert adjunk a kezébe és minél 
e. yszerübbet, nehogy a sokféle já
tékszer állbatatlaiiságra szoktassa.

Addu boldog a gyermek, amig 
játszani tud. Azon legyünk, hogy ez 
a bo’dog kor mentül tovább tartson.

Közönség szépen volt. Az előadást 
figyelemmel, élvezettel hallgatta es 
az előadót tetszésének nyilatkoza
taival tüntette ki.

Február 5 én Kertész Ödön fart 
előadást Arany Jánosról vetített ke- 
pék kel.
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ínide Szálló Zsiga elvilHIf pótaduba.
l i r t f w l  I m i m  M a  ÍOispáu adóiiátrálékuirdl.

Szegény szeretett főispánunkra. 
Mecuner Gyulára ugyancsak rájár a 
rúd. Még azok is neki támadnak, a 
kiket 5 emelt hivata'ba s akik leg
közelebb állanak a családjához.

Itt van például a hálátlan Sáros 
patak, amelylyel annyi jót tett már 
ő méltósága s amely a vett jókért | 
mindig a legrutabb módon fizet. S 
itt van Sárospatak még hálátlanabb 
főbírája, Szabó Zsiga, 9kit az egész 
város elleuére ő méltóságé tett fő
bíróvá s a ki most jótevője ellen 
fordul s megekzckvj _ dóba, mint 
egy utolsó grájVeroat,

Olvasóink okulására rövidem el 
mondjuk a rut hálátlanságnak ezt 
a megbotránkoztató esetét.

Általános igazságok.
Megírtuk már a múltkor, hogy ! 

Mtczner főispán urnák Sárospatak 
városánál köztartozásokban ezrekre 
menő hátralékai vannak. S ez rt kell 
a patakiaknak magasabb pótadót 
fizetniük, mert a főispán ur az ő 
községi köztartozásaival éveken át 
hátralékban marad s persze a hátra 1 
lékot nem merik rajta behajtani (fél | 
tőle még a pataki főszolgabíró is, 
pedig az csak bátor ember 1) és igy 
ezrekre menő hiány támad a vár ,s 
háztartásában, amit pótadóbói mu
száj fedezni.

A múltkor azt irtuk, hogy 150tJ 
korona a főispán hátraléka. Több 
valamivel, összesen 24.00 koronával 
tartozik ő méltósága Sárospatak vá
rosának. Ennek a hátraléknak egy 
része még 1896 ból származik és igy 
képzelhető, hogy a kamatok is már 
elég szép summát tesznek ki a 2400 
korona tőkén télül.

Azt hihette mindenki, hogy múlt 
kori cikkünk után a főispán ur ro- 
hnuvást fogja kifizetni pataki hátra 
lékait. Csakhogy a főispán urnák 
megvan az a jó tulajdonsága, hogy 
az Isteunek se fizet. Inkább akármit 
csiná1, de nem fizet. Bizonyságai 
ennek a Bokor József, Lukács Her
mina, Trócsányi s mások állal a fő 
ispán ur ellen indított perek, amik
ben köröruszakadtig védekezett ő 
méltósága a fizetés ellen, de utó jára 
is kénytelen volt fizetni.

No, de ez privát dolog. Legfeljebb 
is kellemetlen, hogy Zeni pl én vár- 
megye főispánját úgy kell perelni 
minden garas tartozásáért, mint egy 
rossz adóst. Hanem a pataki községi 
hátralék, az már közdolog, ahhoz a 
nyilvánosságnak is köze van.

Ebben a hátralékban tehát a kö 
vetkező történt t

Ami m ár közügy
Még 1908-ban beadott egy kér

vényt Öméltósága Sárospatak váró
iéhoz. Ugyanis a 2400 korongból 
valami 800 korona még 1896 hói 
származik. A kataszteri felm érsi 
költségből esett ennyi a főispán 
urra. A főispán azt kérte, hogy ezt 
engedjék el neki, nn rt őt ez j"ggai 
nem terhelheti. Vele annak idején 
a kivetést nem közölték, ő arról uem 
tudott, az elien nem felebbezheteü, 
most ti hat nem vállalja

Ez volt a beadványban. Azonban 
az 1896-os iratokból megállapították, 
hogy igenis nagyon is közölve volt 
a főispán úrral az a kivetés s nagyon 
is felebbezett ellene egész a minisz
terig, de hiába, mert helybenhagyta 
a miniszter is.

Ezt bizalmasan közölték a főispán 
úrral, aki erre elszégyeite magát s 
visszavonta a kérvényt. (Illetve, hogy 

Ja kérvényt visszavette, az biztos 
de hogy tényleg elszégye to-e ma 

! gát azt m m tudjuk biztosan. U ;a 
mindenesetre lett vo'na rá.) Fizetni 
azonban nem fizetett egy fillért se.

Tavaly, 1910. végén aztán Szabó 
Zsiginond főbíró megemberelte ma
iját. Pénz is kellett a városnak, meg 
nagyo i zúgtak is már a patakiak, 

szegény embereken a fillé
reket behajtják, a főispán urnái 
p dig ott hagyják az ezrekre menő 
hátralékokat. I lit  fogta magát Szabó 
Zsigmond s hálátlanul megfeledkezve 
arró , hogy ő a főispán kegyelmé
ből lett főbíró, végrehajtást vezetett 
a hátralékok miatt a főispán elle 
s letiltotta a fóispánnak a tavalyi 
dohanybci'áítasából kijáró összeget.

Hát fizetett ?
M.t csilláit erre Meczuer Uyulz ? 

Talán újra elszégyeite magát s fi
zetett Y Talán megharagudott s mint 
egy gróf, mint egy sértett, hidatgó, 
büszkén odadobta a hálátlan Patak
nak azt a rongyos 2400 koronát Y 

Dehogy I Egyszerűen megint kér 
vényt adott be a képviselőtestülethez.
8 megint előidta azt a kis mesét, 
t-ogy ő a kataszteri költségek dol
gában o yati ártatlan, mint a ina 
:szü etett bárány, hogy ő ra azokat 
igazságtalanul vetették ki, hogy ő u 
kivetésről semmit se tudott s így az 
ellen uem is apellálhatott. (Nyilván 
e.felejtette, hogy erről mar 1908 bau 
kLült, hogy nem i„az.j Meg liugj 
a pelad) ellen is sok kifogasa vau 
az ellen is felebbezett, várják b ■, 
inig a felebbezés lejön s addig szün
tessek be a végrehajtást, oldjak fel 
a letiltását, hogy ő azt a dohány be
váltási pénzecskét felvehesse, meri 
égető szüksége vau rá.

Nincs kegy elem.
A pataki kepvise.otustüiut azon 

bán könyörtelen volt. Ki»* Sándor 
városi Ügyész e.őadta, hogy i yen 
alapon 1908 bán is kérvényezett a 
főispán ur s már akkor is kisü.t, 
hogy tényáoltásai „♦évesek". Erre a 
képviselőtestület a főispán kérvényét el
utasította s feutartctla a foglalási. 
V’agy is ő méltóságának fizetni ked, 
mert addig nem kapja ki a dohány- 
pénzt, mig a pataki köztartozásait 
végrevalahára ki nem fizeti.

Morál.
Mindezeket Csak azért irtuk meg, 

hadd lássák Zcmplénváriuegy te
kintetes Karai és li  nd. i, hogy mi 
Iyen ur U*t most ennek a régi híres 
vármegyének nagydiszü főispáni szé
kiben I

I 

0

Leleplezett 
bormanipulációk.

A rendőrség egy előkelő 
újhelyi céget borcsempé
szeten fogott.

Az 1908. évi bortörvénynek a 
Hegyaljára nézve egyik legfontosabb 
rendelkezését tartalmazza az a pa
ragrafus, amelyet cikkünk élére ir
tunk. S mindjárt hozzátehetjük, hogy 
egyúttal ez a törvényszakasz az 
amelynek gyakori megszegése a leg
több gondot okozza az ellenőrzésre 
hivatott hatóságoknak s amelylyel 
az üzleti speku áció sehogysem tud 
megbarátkozni.

Azonban minden eddigi eset közül 
jeleniö.-égére nézve kiemelkedik 
rendőrség hétfői leleplezése, amely 
szomorú fényt vett arra, hogy 
borcsempészéstől az üzlet érdekében 
mag egy-egy előkelő és a köztudat 
szerint gyanún felül álló borkeres
kedő cég sem riad vissza.

Hétfőn este, bir határozatlan for
mában, de hiteles forrásból arról ér
tesültünk, hogy a rendőrség az egyik 
legrégibb és legtekintélyesebb sátor 
aljaujheiyi bornagykereskedő cégtől 
nagyobb mennyiségű bort 1 obzoti el 
mert ezt a bort a szabályok kijal 
Szásával csempészték a Hegy alja el
zárt területére.

\  bortörvény 20 §-a tudvalevőleg 
szószeriut a következőket mondja:

A tokaji borvidékre, illetve 
az ebbe bevont községek ha
tárába más borvidékről szár
mazó akár hazai, akár külföldi 
bort csakis az ottani helyilo- 
gyas/tás céljaira s a földmive 
lésügyi miniszter meghatalma 
zottjának, (jelenleg a tarcali 
vincellériskola igazgatója), en
gedélyével lehet behozni.
A r ndelkezés célja, hogy a tokaji 

borvidéktől más bort, mint igazi to
kaji bort txportálni ue leho. sen s 
ily módon a borok királyának, a to
kajinak hírneve másfajta borok ré
vén ue legyen kompromittálható.

A törvény e rendelkezésének meg
sértése Kihágás, melynek büntetést 
.3 nap tol y  hónapig terjedhető éelzárás 

koronatol 1000 koronáig terjed
hető pénzbüntetés, lu nyomó enyhiiö 
körű menyek esetén pedig csak 
p nzbü.itetés, mely 10 K) koronáié 
tt rjedhet.

Ügy látszik azonban, hogy ez a 
büntetés nem riasztja \i-sza kellő
képen a borkereskedők egy részi t 
attól, hogy néha-néha idegen boro 
kát ne csempészének az elzárt terü
letre, hogy aztán azokat tokaji bor- 
gyanánt adják el innen. Legutóbb, 
hétfőn egyik legnagyobb cégünk 
vesztett rajta ilyen fajta manipulá
cióján.

A szállongó hírek nyomán első
sorban természetesen a rendőrséghez 
fordulluuk. Sehmiedt Lajos főkapi 
táuy magát a leleplezést megerősí
tette, az adatok kiszolgáltatását 
asonban a következő elfogadható 
indoko ássjl megtagadta ;

Minthogy az ügy a nyomo
zás stádiumában van s a tény
állás még nem teljesen világos 
azért az adatokról ez idösze- 
rint még hivatalos értesítés 
nem adható. A kihágási ügy
ben szabályszerű eljárás folyik 
s róla a tárgyalás befejeztével 
a nyilvánosságot kellőképen tá 
jékoztatni fogjuk.
A rendőrségnek — egyébként in 

dokolt — titkolódzása természetesen 
nem akadály ózta meg a Felsőmagyar- 
országi Hírlap tudósítóját abban, hogy 
az összes pozitív adatokat fel ne de
rítse. Ezeket a következőkben ad.uk 
közre;

A tiltott manipulációkon ért cég: 
Haas Adolf ismeri és régi sátoralja
újhelyi bornagykereskedő cég, moly 
ilyen kihágás miatt ezideig még 
egyáltalán nem volt büntetve. A cég
nek Miskolcon is van raktára, a 
melyben idegen borokat tart. Ezek
ből a borokból nagyobb mennyiséget 
vasúton szállítottak Bodrogszerda- 
lielyre, tehát nem direkt Sátoralja
újhelyre, hogy aztán innen feltűnés 
nélkül kocsin hozzák bo majd Uj- 
helybe. A ravaszság azonban a szer
dahelyi állomásfőnökség ébersége 
miatt csütörtököt mondott. A főnök
ség ugyanis gyanúsnak találta, hogy 

Haas cég Miskolcról Bodrogszerda- 
hely re szállít bort s titkon értesítette 
az újhelyi rendőrséget, hogy valami 
készül. A rendőrség aztán résen volt 
éber figyelemmel kisérte a Haas- 
hoz érkező szállítmányokat s hétfőn 
azonnal értesült róla, mikor Bodrog* 
szerdahelyiről a miskolci bort behoz
ták. Schmiedt Lajos rendőrkapitány 
maga szállott ki s maga kobzott el 
i5  hordó idegen bort, kétségtelen bi
zonyítékát a borcsempészetnek.

A sajnálatos ügy, mely egy eddig 
teljesen megbízhatónak véli cég re
putációjára vett árnyat, mint emlí
tettük, még további nyomozás tár
gya. A rendőrség erélyesen kutatja, 
nem érkeztek-e máskor is idegen bo
rok Hjashoz, továbbá, hogy vájjon 
az ily módon becsempészett borokból 
Mirült-e már bizonyos mennyiség az 
üzleti forgalomba.

Mint bennünket értesítenek, a meg 
vádolt ci g azzal védekezik, hogy az 
elkobzott borokat nem Ujhelyre, 
liánom Legenye - Mihályiba akarta 
szállíttatni. A szekeresnek Bodrog- 
Szerdahelyeti azt az utasítást adták, 
hogy Sátora jaujheiy elkerülésével a 
dü'őuton menjen Mihályiba, ő azon
ban lelki ismeretlenségből és kénye
lemszeretetből a rüvidebb és jobb 
országutat választotta, Ujhelyen az
tán a rendőrség feltartóztatta.

Mi a magunk részéről minden
esetre csak ürülni tudnánk annak, ha 

'ég, melyet eddig közbizalom kör
le t t ,  bo tudná bizonyítani eljá

rásúnak korrektségét.

Az„ EST“ kérdései.
A szerencsi kiskirály ó 

körorvos ázsiai izü afférj
a rnádi 
melyről

legu.sőuck a „Felsőmagyarországi 
Hírlap" adott hírt, a fővárosi sajtót 
is fo lalkoztatja. Legutóbbi szamá
ban „Az Est“ közli az esetet, mely- 
tő. a maga utánajárása alapján is 
konstatálja, hogy megtörtént s kom
mentár gyanánt a következőket fűzi 
az épületes történethez :

A biiliárd-dákok közül kiserdült 
főszolgabírónak, — a kit csodála
tos vétet. énül éppen abban a me
gyében és akkor választanuk meg 
főszolgabíróul, ahol és amikor az 
apósa főispán, — valamint az 
öreg érdelük eresztus körorvos af- 
ferju alkalmából a zempléni urak 
lalan tisztázhatnának néhány tisz
teletteljes kérdést. (Most mar úgyis 
vege a vadászsaisonnak, a káitya 
meg jobban esik egy kis megyei 
csatározás után.)

a) Milyeu jogon idézi raagán-ké- 
rés ügyében a főszolgabíró a kör- 
orvost a községházára Y

b) Nt'iu fegyelmi vétaőg-e az 
Z mplónbéu, ha a főszolgabíró 
olyant kivan mellérotidolt köze* 
gotől, amelynek teljesítője ennek 
lelkiísintrelébe ütközik 'i

c) A müveit emberek küat tehát 
tisztviselőtúrsak küzt is kötele.
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illemszabályok Zemplénben föl van
nak-e f i l le s z tv e  ?

d) A főispán urfcól illő-e, hogy 
vejét eltakarja a jogos fegyelmi 
büntetés áléi ?

e) Igazán lovagiam dolog-e, hogy 
egy fiatal ember tisztes, tanult 05 
éves öreg úrral menjen össze ?
A magunk részéről még ezzel az 

egyetlen kérdéssel toldjuk meg „Az 
Est44 kérdéseit :

f )  Van-e meg Magyarországon 
kii ul egyetlen olyan európai állam, 
amelynek egy megyéjében a főispán 
nak 2 veje főssolgabiro, R » 
i f i a  közigazgatási gyakornok, C)
/  unokaöcscse főszolgabíró, D) 2 
unokaócscse árvaszéki ulnok lehet f

Ez aztán
közbiztonság!

Betörők Eldorádója.
„Itt jól és olcsón 
lehet rabolni.*4

A betörők világában maholnap 
nem lesz népszerűbb .város Sátoral
jaújhelynél. Közbiztonsági állapo 
taink züllöttsége immár minden nor
mális képzeletet meghalad. Hogy fé
nyes nappal a város legforgalma
sabb pontjain nem történnek rablá
sok, fosztogatások és a legkülönbö
zőbb más büntettek, az kizárólag a 
a gonosztevő urak tájékozatlanságá
nak, vagy talán előzékenységének 
köszönhető, mert a közbiztonság őre, 
a sátoraljaújhelyi rendőrség, amint 
e i  a beavatottak előli köztudomású, 
oly primitiv állapotban vau, hogy 
hivatásának megfelelni megközelítő 
lég sem képes.

Fényesen illusztrálja ezeket az 
állapotokat a legutóbbi betörés tör 
ténete. A vasárnapra virradó éjjelen 
Szenes Lipót főtéri divatüzletét tisz
telték meg látogatásukkal a betörők. 
Maga az eset, mint biioügy nem va
lami érdekes, a kár aranylag cse
kély, — mintegy 500 korona, — sú
lyosan érdekessé válik azonban azért, 
mert belőle nyilván látható, hogy 
micsoda gyerekjáték Ujhelyen, a 
varos legbelsejében is betörést elkö
vetni.

A betörő kivü’ről feszitette fel a 
vasredőnyt s az utcáról hatolt be, 
legalább is ti—8 percnyi munka 
után az üzletbe. Ugyanezen az utón 
távozott, m g pedig alaposan meg
rakodva, mivelhogy egy csomó ci
pőt, fehérneműt, ruhát szedeti össze, 
— sőt nincs kizárva, hogy kétszer 
is bentjárl az üzletben, hogy az 
egész zsákmányt elvihesse.

A Wekerlt—téri rendőr őrszemnek 
igen kis területét kell bejárnia, amely- 
nek körülbelül a közepén fekszik 
a kirabolt keresktdé*. Hj az őrszem 
legalább is egy órai időtartamra el 
nem távozott volna posztjáról, feltét
lenül tetten kellett volna, hogy érje 
a betörőt. Ehhez semmi különös vi 
gyázat, ügyesség, vagy egyáltalán 
rendőri körültekintés nem kellett 
volna, pusztán és kizárólag csak az, 
hogy a rendőr az éj minden órájá
ban, vagy legyünk szerénytelenek : 
minden félórában legalább egyszer 
megforduljon az őrizetére bízott te
rületen.

Schmiedt Lajos főkapitány ezt két
ségtelenül megállapította, sőt azt is 
kinyomozta, hogy a rendőr egy iz 
ben tényleg huzamosabb időre el 
hagyta őrhelyét. A főkapitány azon
nal példásan megtorolta a köteles
ségmulasztást : a szóban levő rend
őrt, Kiss Ferencet, b r egyébként 
az Ügyesebbek közé tartozott, nyom 
bán elmozdította állásától.

Ez az eljárás kétségtelenül helyes 
és jogos volt s esetleg meg is hoz 
hatná a maga eredményét, ha köz 
biztonsági állapotaink züllöttsége csu
pán 1—2 ember lelkiismeretlenség<' 
ben bírná gyökerét. Csakhogy itt 
mélyebben fekvő okokról van szó, 
amelyek sem a főkapitányt, sem a

vezetése alatt álló személyzetet nem 
terhelik. Sokszor megírtuk már és 
általában köztudomású, hogy a le
génység létszáma a teljesítendő 
munkához képest botrányosan kicsi, 
hogy a rendőröknek nincs tisztessé
ges téli ruházatuk s igy alig is le 
het tőlük rossz néven venni, hogy 
?gy-egy mostani fagyos éjszakán 
itt-ott betérnek melegedni s egyál
talában, hogy rendőrségünk sürgős 
reformálást kíván, mert különben a 
közbiztonság terén valóságos anar
chiának nézünk elébe.

A betörőnek egyébként nyoma 
»incs. A kiadott köröző levél szerint 
a bolt mellett találtak ugyan egy 
vasrudat, de ez — mondja a körö
zés, — „rendőri szempontból betörésre 
nem alkalmas44. Ami mindenesetre 
megnyugtató megállapítás, csak azt 
volna még jó tudni, vájjon betörői 
szempontból is alkalmatlan-e ?

H I R  H K .

S.-A -U jhely .
Ez u város az a város 
Melyet szivein úgy szórót.
BtMuie minden terot. utcát,
Mindou házat ismerek.
I.elkeni ujjong a gyönyörtől 
Ma köztük bolyonghatok,
S élvezek tág  orrlikukkal 
Sok, sok finom illutot.

Szépségéről nagyságáról 
Nem m ondhatnék hár sokat:
Van ogyéb mi városunknak 
Örökös hirt s nevet ad.
Ki csak egyszer já rt is bonno 
Nem felejti el soha:
Ez a város az a város,
Az illHtok városa.

Idegen jő, a vonatról 
Ee se szállt, már szimatol :
Talán fenj voserdő-illat 
Arad szerte valahol?
Nem, csak a potroleumgyár 
F üstjétő l sö tét az ég,
S egy kis petroloumparfüm 
K éjes árja csap feléd.

Meneküljünk, ki u zöldbe . . ,
A Diaua-kertbe ki . . .  !
O tt a lombok suttogása 
Lelked clpihenteli.
Mali, mily iilui ! Állott posvány, 
Speciális „Honyva-szug*,
Bedig nincs is más a vízben.
Egy pár döglött macska csuk.

M enjünk inkább a korzóra,
A Ku iuczy-utca szép 
Benne \idáai kedv, zajongás,
Sok zsibongó cifra u5p.
És az elit — közönségen 
Lépten-nyom on látható,
Mogy Saujbely városához 
Közel vau az „lzra* tó.

Ez az utca, utcu finom utca, 
Ylung-yluug iliultal teli.
Tán lluconját asszony és lány 
Mind mugávul cipeli ?
Nem, de benn a törvén} házban. 
Hatul a rabudvuron,
O tt vau  clholyozve a sok 
Hint árasztó-flacon.

Ez a város uz a város 
Melyet orrom úgy szeret,
Járjam  bár Guliciát be, 
Szagosabbra nem lelek.
Ki csuk egyszer já rt is benne,
Nem felejti el soha,
Ez a város az a v á ro s :
Az illatok városa.

Krónikás.

4 %— Kinevezés A vallás és közok
tatásügyi miniszter dr. Jámbor György 
satui aljauj hely i kath. lögymnaziutui 
államilag alkalmazott helyettes ta
nárt — lapunk munkatársát — a 
IX. fiz. osztály 2 fokozatába ren
des tanárrá nevezte ki.

— A jéggyár ügye. Miután az idő- 
járás végre megemberelte magát s

a tél a természet rendje szerint 
végre mégis csak bekövetkezett, so
kan már nem is tartják valami na
gyon aktuálisnak a jéggyár kérdé
sét. Pedig nincs igazuk, mert hosszú 
évek tapasztalata bizonyítja, hogy a 
jéggyár állandó szükséget van hi
vatva kielégíteni s hogy ez a szük
ség független egyik-ruá>ik év ilyen 
vagy olyan időjárásától. Amint tud
juk, a városházán nem is pihennek 
uz előmunkálatok, sőt a polgármes
ter sietteti uz ügyet, mert valószínű, 
hogy a zord időjárás következtében 
olcsóbban lehet a gépet beszerezni, 
mint egészen enyhe tói idején. A 
tanács javaslata már egyik legköze
lebbi közgyűlésen megvitatás alá 
kerül.

— A Függetlenségi Kör mulatsága.
Megírtuk mar, hogy a függetlenségi 
kör ezid- n különösen nagyszabású 
mulatsággal vesz részt a farsangban. 
A kör választmánya szombaton dr. 
Búza Barna, di. Csizy Béla és La- 
domérszky Béla személyében kijelölte 
a vigalmi bizottságot. A mu atság 
napjaban végleges megállapodás még 
nem történt, azonban több fontos 
részletkérdést már most elintéztek s 
a diszkréció némi megszegésével 
annyit máris elárulhatunk, hogy a 
rendezőség a táncvigalmat megelőző 
hangversenyen egy igen kedves, 
igen kellemes meglepetéssel, hogy ne 
mondjuk : slágerrel fog szolgálni a 
művészetet kedvelő közönségnek.

— Iskolai ünnepség. A sátora jauj 
helyi róiu. kath, főgimnázium hol
nap februir hó 2-án délelőtt 10 óra 
kor Kalazanti szánt Józsefnek, a 
kegyes taiiitórcnd alapítójának em
lékere iskolai ünnepélyt rendez, me
lyen a szülőket és a tanügy barátait 
szívesen látják.

— Nagy betörés Unyváron. Mi uj
helyiek, akisét nap-nap után bántanak 
a betörők, bizonyos elégtétellel fo
gadhatjuk az ungvári hatóság táv
iratát, melyben az újhelyi rendörsé 
get ma arról értesítette, hogy isme 
rétién tettesek tegnap éjjel Grümvald 
Gy u a ungvári kereskedő üzleti be a 
padoson keresztül behatoltak s egy 
csomó ékszert, egy 750 koronáró. 
szóló betéti könyvet s 200 koioua 
készpénzt, — azzal a vaskazetlával 
együtt, amelyben mindezeket őrizték,
— elraboltak. Az összes kár mintegy 
5 —0000 korona. A rendőrség nem 
tartja kizártnak, hogy vidékünkön 
egész szervezett betörő banda mű
ködik.

— A S. A. C.-bol. A S. A. C. titkára 
tudatja a satoraijaujie.yi Athletikai 
C ub tagjaival, hogy a satoraljauj- 
tietyi piaristák gyiunáziumáuak tor
nacsarnoka február hó 1-től kezdő- 
dőleg hétfő, szerda, és péuteki na
pokon d. u. 0-tól */i8 óráig a tagok 
rendelkezésére áll.

— Vasárnapi bünkronika Az elmű t 
vasárnap ugyancsak gazdag volt a 
vidékünkön o y népszerű korcsmái 
verekedésekben, úgy hogy hétfőn a 
Közeli falvakból egesz sereg üsszekö 
tűzött, raegSturkait, nyomorékká vert 
embert  szállították be a sátoraljaúj
helyi közkórházija. A nevezetesebb 
esetek a következők : Kuk János )8 
éves széphalmi juhászt, aki Csörgőn 
Klein Jenó gazdaságában volt, va
sárnap este a korcsmában doronggal 
elverték, fél fű ét leszakították. Sé
rülései életveszélyesük, felépüléséhez 
kevés a remény. Hétfőn hozták be 
a közkórházba, ahol dr. Gónczy De
zső részesíte tte  az első segélyben.
— Kosaikó János kémény seprősegé
det VeUjUn vasárnap este az utcán 
ismeretien tettes úgy fejbe vágta, 
hogy eszméletlenül terüli el. Séiü- 
lése súlyos. — Bodzasujlakon a Lövy- 
féle korcsmában a cigányok vere
kedtek. Boka József kíváncsiságból 
a verekedők közé keveredett, de 
vesztére, mert az egyik cigány ha 
dakozás közben mellbescurta. — 
Ugyancsak Bodzasujlakou Palany Jó 
zset gazdalegényhez verekedés köz
ben sörösüveget vágtak, mely jobb 
kezén felszakilotta az ereket. Ezen
kívül még számos kisebb sérüléssel 
végződött verekedés is volt,

Szerda, február 1.

— Nyilvános köszönet. A sátoral
jaújhelyi izr. nőegylet 1911. január 
hő 21 iki estélyén, mely mulatság 
800 koronán felül tiszta jövedelmet 
eredményezett. Felülfizetések. óh jegy- 
megváltás címén a következő ado
mányok folytak be: gr Wallis Gyu- 
láné, dr. Kosenthat Sándorné 50—50 
kor., dr. Uhudovszky Móric, dr. Me* 
zey Mór (Budapest), Paskusz Miksa 
(Budapest], dr. Zinner Ármin (Bócs), 
Enyedy Béni (Budapest), Róth Jó- 
zsefné, Klein Jenő (Reginecz), Far
kas Andor polgármester, Rosenfeld 
Sándor (Budapest) K. F. 20—20 kor. 
Heiraan testvérek (Budapest), Teich 
Zsigiuondné, dr. Kovaliczky Elek, 
dr. Holló Andor, Bentel Louise, 
Weinberger Dezső, Kincsessy Péter, 
Kellner Edóné (Nyíregyháza), Brüg- 
ier Miksa (Nagyuuháiy), Weisz Jenő 
(Vluukács) dr. Haas Bertalanná, Mar- 
kovits Miksa, Haas Adolf, Widder 
Gyula 10 — 10 kor. Kérószy Gyula 7 
kor. dr. Löcherer Lőrinc, dr. Kei- 
hard Salamon. O.áh Ferenc ti—Ö 
kor. Kazy József államtitkár, Grosz 
Ignácz (Nagymihály), . özv. Weisz 
Kálmánne, Kertész Ódon, Hirsch 
Albert, dr. Braun Miklósáé (Pácin), 
Róth Jenő (Bécs), Lzndesraanu Mik
sáim, dr. Berger Jóssefné, Rosenberg 
Sámuelné, Salcberger Sarauné, dr. 
Rosner Aruold (Munkáé-), Korustein 
Móric, dr. Schwarc Ernő, Kolos 
Sándor, dr. Kellner Győző, dr. Gold- 
berger Izidoráé, Biutuenfeld Jenő, 
R icliard Lajos, dr. Gombos Gáspár, 
dr. Ligeti József, dr. Lichteustein 
Jenő, Adára Antal, Ligeti nővérek 
5—5 kor. Dr. Garai Ármin, Wessely 
Mérné, Schmidt Lajos, Jelenek Adára, 
dr. Fnediuaiin Benőné, Frisoh Her
máimé, dr. Schön Vilmosáé, Rei- 
cliard Dividué, Feldmesser Sándor 
(Sárospatak), Blumenfeld Sándor, 
Zempléni Újság 4 —4 kor. B.uraen- 
feld Józsefué, Halász Jóssefné, Eh- 
iert Gyű.a, Grosz Hermaunó, llerzog 
Lipótné, Róth Jenő (Szerdahely), 
Schuszter Ferenci, Haas Imre 3—3 
Kor. Matyi Béla, N. N., dr. Róth 
Hugó, Tftomáo Vilmosué, Roboz 
Hugó, dr. Gáspár Sándor, Kálosi 
MUiós, Frisch Heiiuann, Klein Kál
mán, dr. Gombos Bertalau (Király- 
helmec) 2 —2 kor. Torok Miksa l 
kor. Ezen adakozásokon kívül igen 
sokan a legnagyobb előzékenységgel 
és készséggel nyújtottak segédkézét 
a rendezés körüli munkában, mely- 
lyel hálára kötelezték az egyletet. 
Különösen ki kell emelnünk : Daii- 
dovits Rózsika, Erényi Vera, Ligeti 
Iduaka és Schon Ki&rika kiasszonyo- 
kat, kik a programotok és cigaret
ták árusításával szép összeggel gya
rapították a mu atság jövedelmét, 
dr. Hornyay Béla főovos urat, aki 
szives volt a Kazinczy kör zongorá
ját átengedni, Olchvary Ernő es Á la
dat urakat, kik művészi játékukkal 
nagyban emelték a hangverseny 
színvonalát, Landesmann Miksa urat, 
aki elvállalta a jegyeladás nehéz 
munkáját. Fogadjak mindnyájan ez 
u on az egylet hálás köszóuetét. Sá
toraljaújhely, 1911. január hó 27*én 
dr. Kosent/ial Sándorné egyl. elnök, 
Se hon Süldőmé egyl. alelnök, Kozma 
Ármin egyl. titkár, Roth József no 
egyl. pénztáritok.

— A Franklin Kézi Lexikonénak első
kötele március hó folyamai* meg 
fog jelenni. Ezzel egy nálunk eddig 
egész lexikon-típus valósul meg, a 
mely kellő terjedelemben és mégis 
röviden és világosán megad minden 
felvilágosítást, amire u müveit em
bernek szüksége lehet. A Franklin 
Kézi L-xikouau kiváló tudósok és 
írók egész sora dolgozik ; közlései 
pontosak, megbízhatók, anyaga a 
legnagyobb gonddal van a gyakor
lati élet szükségleti szerint megvá
logatva. ____

Szerkesztő: Teleky Sándor.

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

Kiadótulajdonos :
LANDESMANN M IK S A



9. 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 február 1.

ELADÓ.
A Zsólyomkai fürdő

egy holdas
betelepített szőlővel,

a még be nem telepitett szőlőhely
kőbányára

alkalmas. Továbbá egy-két holdas
rét

a bibércz homokdomb mellett és 
a szárhegyen egy kLebszerii

parlag
a Déli oldalon.

Továbbá nálam kapható:
1901. évi Asszubor Ltr. 5 K — F. 
1904. „ Szomorodni „ 2 K. 40 „ 
1906. „ „ „2  K.— „

Viniczay György.

E ladó
Az Andrássy-ut 44 sz. 
alatti ház, valamint a 
város határában fekvő 
mintegy 12 kát. hold 
szántó és rét.
Felvilágosítás Dr. FÜZESSÉRY 
ZOLTÁN ügyvédi irodájában 
kapható.

■ i r r r r h r r d  m  a

3276—910 vh. sz.
Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 
1010. V. 1705/4 sz. végzése folytán 
Ludoscher Tivadar 211 k o r .  követo- 

, - |ár. behajtása végett 1911.  
február hó 4-én déli 12 orakor Su- 
ujhelyben Rákóczi-urca 62. sz. alatt 
a vhajtást szenvedő lakásán elárve 
rezem azon 1090 koronára becsült 
ingókat, melyeket a saujhelyi kir. 
jbiróság 1910. Sp. III. 84» 3 sz. vhaj
tást rendelő végzése alapján a 910 
V. 1075 3 sz. vhajtási jkvben felül- 
foglaltam s melyek a 910. 1704 2
sz. alapfoglalási jkvben 1 — 11 t. ai. 
vannak összeírva u. m .: bútorokat, 
húsvágó és tjuetschgépek, kolbász 
árukat stb. Ezen árverést Jakab Jó
zsef 30 kor. követelésének és járu
lékainak behajtása végett is meg
tartom a 910. V. 2126 2 számú végzés 
alapján.

Saujhely, 1911. jan. 19-én.
Rosner Imre bir. vhajtó.

Bérbeadó
egy uj modern 5 szobás lakás 
fürdő- és előszobával, konyha, 
kamara, mosdkonyha, boros
pince egyébb mellékhelyisé
gekkel és kerttel együtt máj. 
1-től kiadó.

Bővebbet Andrássy-utca 35, 
szám alatt

g g  3 y i  g * a h a b a a
C3

M O D E R N Í Z L É S E  s

F I N 0  M

LEVÉLPAPÍROK
egyszerű és elegáns dobozok
ban, sokféle színárnyalatban, 
legkülönfélébb alakokban és 
*' mindenféle árban

k a p h a t ó k  d ú s  v á l a s z t é k b a n

LANDESMANN MIKSA
könyv- és papirkereskedésében Sátoraljaújhely
A „FELSÖMAGYARORSZÁGI H ÍRLAP" kiadóhivatalában
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SALGÓTARJÁN!
Kőszénhány a Részvény társulat

széntermékei (szobafütesre cs ipari czclokra)

KLAR és NEUA1AN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és

durva szemű kétszer mosott kovács szén cs koksz 
valamint porosz briket kapható. 

Superfosfát-mfltrágya. Káli-só

€ladó hál.
Az Andrássy-utca 66. számú 

3 utcára ny íld sarokház, mely 4 
lakosztályból és mellékhelyiségek
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

21 1—1911. végr.szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a sauj- 
helyi kir. törvényszék 1910. évi 
Y.20809 >z. végzése folytán dr.Gombos 
Bertalaniigyv által képviselt Salamon 
Sándor és tsa fe'peresek részére 297 
K. 78 f.tőkekövetelés s jár. erejéig! 
elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán áverésektől lefoglalt és 2105 
koronára becsült ingóságokra a k.- 
helm czi kir. jbiróság 1911.JV. 3 l2  sz. 
végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak a korábbi vagy folülfoglalta- 
tók követelése erejéig is, amennyi
ben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna, alperesek lakásán és üzlet- 
helyiségében. Királyhebnecen (Kő
utca) leendő megtartására határ
időül 1911 évi febr. hó 3 ik napjá
nak délelőtt 9 órája kitüzetik,a mikor 
a biréilag lefoglak szobabútor, posztó 
s szüvetáru; üzletberendezés s egyéb I 
ingóságok a legtöbbet Ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, szükség esetén 
becsáron a'ul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az el
árverezendő ingóságok vételárából a 
végrehajtató követelését meg »;őző 
kié ógittetóbh- z jogot t irtanak, hogy 
amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönybol ki nem 
tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdésiig a'ulirt kikül
döttnél írásban vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdet
ménynek a bíróság tábláján történt 
kifüggesztését követő naptól szí 
mittatik.

Kelt Királyhelmec, 1911, jan. 23-án.
Udvarhelyi Béla bir. vhgr.

■ ■

}

,

jutányos áron 
fel vétetnek !

m fanüesm ann Jvfiksa
könyv-és papirkercs 

kedésében.

■
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220—1911 vh.

Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. jbiróság 
19H. V. 18 4 sz. végzése folytán 
a Saujhelyi kö'csönös önsegélyző 
szövetkezet 1400 korona követelésé
nek és járulékainak behajtása végett 
1911.  évi február hó 8 an d e. 10 
orakor Saujhelyben Széchényi-ter 
1 sz. al. a vh. szenvedők lakásán 
és üzletében elárverezem azon 2250 
kor. 00 fillérre becsült ingókat, me
lyek* t a sátoraljaújhelyi kir. tszéki 
104/1911 v. sz. végrehajtást rendelő 
végzés alapján a saujhelyi kir jbiró- 
sági 911, V. 18/2. sz. végrehajtási 
jkvben 1—02 t. a', lefoglaltam u. 
in. : üzleti felszerelést, ruhanemű 
árukat, kész ruhákat stb. Ezen ár
verést a líeresk. iparosok és gazdák 
hitelsidivettcezete 400 kor. követeié- 
>ének é» járulékainak beiiajtása vé
gett is megtartom a saujhelyi kir. 
jbsági 911. V. 25/2 sz. végzésé foly
tán.

Sátoraljaújhely, 1911 jan. 25 é i

Rosner Imre, bir. végrehajtó.

Eladó háztelek. Dobó utcai házamban

két utcai lakás,
mely áll két szoba, elő

A kath. olvasókör tulajdonát ké 

pező, a honvéd kaszárnya szomszéd
ságában lévő, jelenleg honvédzászló*
aljparancsnokság által házi lövőidé- szoba, pince és üvegve-
nek használt üres háztelek (373 -ü!) r*£|] ( J h ó i
eladó. — Bővebb felvilágosítás a 

RÖM. KATH.PLÉBÁNIAHIVATAL- 
BÁN nyerhető.

kiadó.

LEGÚJABB.
Felhívom a figyelmét a mélyen tisztelt nagyérdemű kö

zönségnek Kazinczy utca 6. szám a'att a Polgári takarékpénztár 
épületében levő teljesen újonnan berendezett

fényképészeti és festészeti műtermemre.
A modern kor legtökéletes* bb eszközeinek beszerzésével 

rendkivü i olcsó áron vagyok képes a legszebb kivitelű képe
ket előállítani, mellyel a legkényesebb Ízlést is kielégítem.

Kérem áraimról és képeim finomságáról sze
mélyes meggyőződést szerezni.

A nagyérdemű közönség becses pártfogásut kéri,

Kiváló tisztelettel*

v a s u t i c s  J.
fényképész.

Nyomatott Lcntíesmann Miksa ét Tarza könyvnyomdájában Sátoraljaújhely,
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