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Tehát csakugyan megtörtént, 
amire ugyan már huzamosabb 
idő óta el voltunk készülve, de 
azért úgy vagyunk vele mint a 
váratlan nagy csapással: tudjuk, 
látjuk, hogy megtörtént és mégis 
azt kiáltjuk fájdalmunkban, hogy 
lehetetlen! Es nem akarjuk hinni. . 
Tehát lehetett a magyar képvise- 
lóháznak olyan többsége, amely a 
legalaposabb vita után is képes 
kimondani, hogy hazánk ne le
gyen ország, ne legyen állam, 
de csak a mozaikszcrüen össze
tákolt osztrák birodalom egy te
rületi darabja mint akár Buko
vina vagy lstria! Mert senki se 
cáfolta meg, amit hajdan minden 
március 15 ki beszédemben han- 
goztaték, hogy nem ország, nem 
állam az, melynek nincsen saját 
pénzügye, amely nemzeti vagyo
nával nem maga rendelkezik, a 
mely az ellenség elébe nem sa
ját hadseregét állítja.

Itt volt a legjobb alkalom 
pénzügyi önállóságunkat, saját 
nemzeti jegybankunkat helyreál
lítani, tehát újra életbeléptetnünk 
azt, hogy legyen hazánknak saját 
pénzügye. Igen érdekes, de hosz- 
szas lenne lejtegeinünk, miképen 
történt, hogy 1848 előtt (tény
leg) nem volt saját nemzeti magyar 
jegybankunk. !848-ban Kossuth 
Lajos pénzügyminiszterünk azon
nal lelállitá azt, de hogy teljes 
leveretésünk után annak is meg 
kellett szűnnie, nagyon természe
tes, mert a győztes (?) hatalom 
nem akará hazánkat mint orszá 
got többé elösnterni, annak léte
zését megtűrni.

Utóbb ez a hatalom kényszerű 
szükségét érezvén annak, hogy a 
m agyar nemzettel kibéküljön: 
létre jött az 186i-iki kiegyezés. 
Ennek lő szerzői Deék Ferenc 
és néhai id. Andrássy Gyula gr. 
vagy nem érezték eléggé szüksé
gét annak, hogy hazánknak a 
pénzügyi, közgazdasági és hadügyi 
önállóságát is tényleg biztosítsák 
s Így olcsóbban egyeztek ki mint
sem lehetett volna, vagy ha csak
ugyan lehetetlen volt kedvezőbb 
kiegyezést kötni, akkor kegyele- 
tes hálával adózzunk nekik, hogy 
e téren a jogot fel nem adták, 
de a jövő nemzedékeknek feltar
tották.

Jogunk tehát ntcg van, sőt a 
koronától szentesitett újabb tör
vények is biztositják az t.- és a 
mostani képviselőház többsége, 
ennek dacára ismét elmulasztja a 
legjobb alkalmat, hogy pénzügyi

önállóságunkat megvalósítsa és 
az osztrák-magyar közös bank 
szabadalmát hosszabbítja meg 6 
évre !

Ne mondja nekem senki, hogy 
hat év egy nemzet életében 
semmi. Ezzel csak lelkiismeretök 
fordulását akarják elaltatni. Mert 
vagy jó — az ő meggyőződésűk 
szerint — amit tettek, vagy nem 
jó. Ha jó : miért nem biztosítot
ták ezt a jót a hazának örökre ? 
hiszen tehették volna ugyan ennyi 
megerőltetéssel. Ha nem jó : ak
kor mivel igazolhatják önmagok 
előtt, hogy megszavazhatták csak 
hat napra is?

Sőt még ha nem is volna ez 
határozottan (pozitive) rósz, csak 
elódáztatdsa, késleltetése a jobb
nak : akkor is megbocsájthatatlan 
bűn hazánkat a jótól csak hat 
hónapra is meglosztani.

11a azért csak hat évre szavaz
ták meg e szerencsétlen javasla 
tót, mert saját jobb meggyőző
désük is éreztető velők, hogy 
nem jót cselekszenek, de ugyan
azon hatalom nyomása kényszerűé 
őket igy szavazni, amely őket 
vesztegetéssel, illetéktelen befo- 
folyásokkal, sőt idegen országok 
bőt behozott katonaság segédletével 
választatta meg képviselőkké, ek
ként ör magok szolgáltatják a 
legnagyobb bizonyitékot arra, 
hogy nem méltók oda, ahol a 
haza sorsát intézik, de méltók 
arra, hogy őket a nemzet onnan 
mielőbb kiseperje.

Hat évig tehát nem lehet sa 
ját nemzeti jegybankunk. Akik 
most meghosszabbították a közös 
bank szabadalmát, nyilván azt 
gondolják, hogy hat év múlva is
mét meghosszabbíthatják. I)e 
hogy ez ne igy történjék, 
annak nézetünk szerint egy módja 
van, amelyet azonban a jelen 
kormány alatt, a jelen képviselő
háztól alig várhatunk, de újabb 
választások után minden erőnkkel 
törekednünk kell, hogy megvaló
sítsuk. Ez pedig az lenne, hogy 
hozassák meg egy törvény, amely 
már most kimondja és parancso- 
lólag elrendeli azon napra , me
lyen a közös bank szabadalma 
lejár, az önálló magyar nemzeti 
jegybank tényleges felállíttatását 
és működésbe léptét; és már 
most kötelességévé teszi a kor
mánynak, hogy a külön magyar 
nemzti jegybank felállíttatását ak
ként előkészítse, hogy az azon 
napon, a meddig a közös bank 
szabadalma most meghosszabbít- 
tatott, működését tényleg és ok
vetlenül meg is kezdje.

Különben talán még kissé idő 
előtti erről beszélnünk; hisz a

nyilatkoztak. Hátha ők — amit 
ugyancsak nagy optimizmussal le
hetne reménylenünk — most az 
egyszer megemberelnék magokat 
és azt mondanák ; .Eleget vol
tunk már kerékáötői az előrehala
dásnak, legyünk most kerékkötői 
a reakciónak* és megtagadnák 
hozzájárulásukat e szerencsétlen 
reakciós törvényhez ?

No de erre gondolni is kár.
A lentebbi sorokban általunk 

javasolt törvényt nagy követke
zetlenség nélkül, tiszta lelkiisme
rettel megszavazhatná a mostani 
többség is. Hiszen ez nemcsak 
nem vonna le semmit a megsza
vazott banktörvényből, de inkább 
következetesen ahhoz kapcsolód
nék, mert ugyanazon tárgyról 
akkorra intézkednék mikor annak 
hatálya megszűnik.

Ámde akik ezt megszavazták 
talán álkövetkezelességből, úgy 
gondolkoznak, hogy mire az ő

Az ipartestületnek az elmúlt 
vasárnapra hirdetett közgyűlését, 
mivel a tagok nem jelentek meg 
határozatképes számban, április 
2-ára halasztották. Megjelent 
azonban már most az elnökség 
jelentése az elmúlt szomorú esz
tendőről, az ipartestület válságá
nak légizgalmasabb mozzanatai
ról. A megszokott, hivatalos sab
lonoktól messze eltérő, nagye'r- 
dekü olvasmány ez a jelentés; 
helyenként szinte úgy hangzik, 
mint valami bűnügyi regény, 
mert az ember alig tudja meg
érteni, hogy a valóságban éve
ken át folyhasson az olyan 
mesébe illő rablógazdálkodás, 
amelyről most az ipartestület hi
vatalos jelentése a hiteles ada
tok és megállapítások garmadá
jával kisérve számot ad. A kö
vetkezőkben adjuk a jelentés lé
nyegesebb részeit, mellőzve ter
mészetesen a számadatok szak
szerű összeállításait, melyekben 
a jelentés bővelkedik, de amelyek 
a nagyközönséget csak fárasz
tanák.

Rövid általános bevezetés után 
a jelentés vázolja először is az 
ipartestület ügykezelésének álla
potát abban az időpontban, ami
kor azt az uj vezetőség átvette.

(Rendetlenség minden 
vonalon.)

Nem csupán egyéni vélemény, de 
meg van állapítva teljes hitelű köz
okiratokban, a kereskedelemügyi mi
niszter intczvenyében, hogy az ipar-

megbizatisuk lejár, akkor már 
nem lesz idő a bank felállittatá
sárii, tehát az uj képviselőház is 
kényszerhelyzetbe jut és ismét 
meghosszabbitja a bank szaba
dalmat (meddig?); vagy pedig 
azt gondolják, hogy majd az 
191 ö-i általános választásokon is 
ók lesznek megválasztva, ők lesz
nek az urak és akkor továbbra 
is megakadályozzák a nemzet 
törekvéseit.

De mi bátrak vagyunk egye
bet reménylenünk. Mi nemcsak azt 
nem akarjuk bizonyosnak tartani, 
hogy a t. munkapárti képviselők 
1915-ben újra meglesznek vá
lasztva és újra az övék lesz a 
többség, de még azt sem, hogy 
1915-ig helyeiken maradnak, Elő 
jöhet még olyan kérdés, amit 
az ő hatalmas gyomruk sem vesz 
be és ekkor feloszlatás, uj vá 
lasztások és kitudja mi minden 
következik . . . ?

testület ügykezelése évekre vissza
menőleg a lehető legrendetlenebb 
volt. Iktatókönyvet nem vezettek, a 
beérkezett iratokat nem lehetett 
megtalálni s a zavar valóban tetőfo
kát érte el, mikor a testület volt 
titkára, Gdthy Géza öngyilkossá lett.

Ily körülmények között első teen
dőnk volt hosszú idők bűnös mu
lasztásait helyrehozni s rendet te
remteni az ügyvezetésben. Mindent 
elkövettünk tehát, hogy a rendes 
ügymenetet — a mi egy hatósági 
jogkörrel felruházott testületnél fo- 
dolog — biztosítsuk.

Uj nyomtatványokat, könyveket 
kellett beszereznünk, rendeztük a 
talált iratokat időrend szerint. A pa
naszok s egyéb testületi ügyek in
tézésénél korábban szokásos telje
sen szóbeli eljárás helyett a törvény
ben előirt Írásbeliséget vezettük be 
s uj alapra fektettük a pénztár ke
zelését. Az eddig teljesen mellőzött 
ellenőrzés nagyobb kiterjesztésével 
a pénztár kezeléshez az úgynevezett 
utalványrendszert hoztuk be, mely
nek alapján a pénztárnok csakis az 
elnök által aláirt utalvány alapján 
vételezhet be s adhat ki a testület 
pénztárából.

A z elképzelhetetlen rendetlenség jő  
részbeni helyrehozása után — ami 
azonban még a jövőre is nehéz fel
adatot ró reánk — hozzáfoghattunk 
végre testületünk vagyoni körülmé
nyeinek kipuhatolása, megállapítása 
s rendezésének nehéz kérdéséhez. 
Nagy körültekintést s ügybuzgalmat 
igényelt c munka annál is inkább, 
mert julius hó 24-iki közgyűlésünk 
még az 1909. évi zárszámadás kér
dését is hatáskörünkbe utalta, meg
tagadván a volt elöljáróság és szám
vevőktől az erre vonatkozó felment- 
vény megadását.__________________méltóságos Főrendek még nem
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(Az anyági helyzet.)

A nagyszabású zavar s óriási ren
detlenség következtében az ipartes
tület tényleges vagyoni állásának 
megállapítása ezek után csak Itosz- 
szas kutatás, fáradozás s vizsgálattal 
sikerült s ennek eredményekep az 
a szomorú való derült ki. hogy az 
ipartestület anyagi helyzete a legsú
lyosabb s felettébb válságos.

Megállapítottuk, hogy az alig 5 
évvel ezelőtt még virágzó, tökével 
rendelkező s tekintélynek örvendő 
testületet a könnyelmű, léha gazdál
kodás s azonos céljainak élt volt tit
kár teljesen a tönk szélére juttatták 
Megállapítottuk, hogy mig az ipar
testületnek 1904-ben — amikor a 
testület tagjai semmiféle tagdíjjal 
megterhelve nem voltak — 7015 kor. 
készpénz vagyona volt, ma az a 
helyzet állott elő, hogy van ugyan 
egy túlontúl megterhelt, semmi hasz
not az iparosságnak nem hajtó eme
letes szekházunk és hozzá S"Ü0 ko
ronán felüli függő adósság, melyre 
fedezettel azonban az ipartestulet 
nem rendelkezik.

(Még a temetési 
költségeket is . . .)

Megállapítottuk, hogy felemésztet
tek olyan összegeket, melyeknek 
más, nemes rendeltetésük volt, hogy 
elköltötték a szegény iparosok eltemet
tetésére szolgált 101)0 koronás, ipa
ros szülők jó előmenetelő gymna- 
siumi tanuló gyermekei részere tett 
1000 koronás alapítványokat s meg
állapítottuk, hogy az ezenfelül meg
maradt összegek sietős kivétele 
sincs semmivel indokolva s korám 
sem történt szabályszerűen.

(Hamis számvetések )

Megállapítottuk, hogy az ipartes
tület terhere nem irható összegeket 
fizettek i.i a testület pénztárából s 
hogy zárszámadásaik, mérlegeik nem 
tárjak fel a tényleges helyzetet, hogy 
számításaik mesterkéltek, hogy vagyon
értékelésük elképzelhetetlen, csak
hogy a testület anyagi helyzetét mi
nél rózsásabb színben tüntessék fel, 
korántsem törődve a fejük felett 
egyre sűrűbben össze torlódó fel
hőkkel.

(G yanús váltók )

Megállapítottuk, hogy mérlegükben 
egyetlen 70o koronás váltó sem 
szerepel, holott ilyen összegű váltó
juk — melyeket mind a 45UUO vagy 
2UU00 koronás kölcsönük kamatai
nak rendezésére vettek fel — négy 
is volt volt.

(A tönk szélén.)
Megállapítottuk, hogy a nagysze

beni takarékpénztárnak a 4ö0ou ko
rona után jaró félévi annuitást sem 
1909. szeptembereben, sem 1910. 
márciusában nem fizettek , hogy adót 
nem fizettek minek folytán ez izoo 
koronára halmozódott, hogy a szék
ház adómentességét egy évet elkésve 
kérelmezték, ami tetemes adótöbble
tet jelen s hogy — még számtalan 
esetet fel sem hozva, — a testületet 
a tönk szélére juttatták, valóban a 
legsiralmasabb helyzetbe kergettek

(Az állam segély ügye.)

Ezután a jelentés igen részle
tesen és alaposan elmondja az 
államsegély dolgában tett összes 
lépéseket és tárgyalásokat s 
ezek során közli az annak idején 
lentjárt miniszteri k iküldöttnek 
hivatalos jelentését, amely jelen
tés szintén rettenetes képét festi 
meg az előző' vezetőség garáz
dálkodásának. Az államsegély 
ügyében az utolsó s ismét ered
ménytelen lépés tudvalevőleg az 
alispánhoz benyújtott memoran
dum volt, melyet az elnökség 
jelentése szintén egész terjedel
mében ad. Az ezutáni dolgok 
m ár a legközelebb múlt napok 
eseményei.

(A szákház elárverezése )
Mint az időközi fejlemények mu

tatják, felterjesztésünk, a miniszter
hez történt több izbeni folyamodá
sunk. az Alispán Ur Öméltóságánál 
tett előterjesztéseink, kerületünk kép
viselője • Kazy József államtitkárnál 
történt deputálásunk, a kamaránál 
s ennek utján felsőbb helyen tett fá
radozásaink s igyekvésünk megtört 
egyik hitelezőnk, Klein Izidor építész 
hajthatatianságán, akinek jóvoltából 
székházunk 1911. évi február 22-én 
biróilag elárvereztetett s 65000 kor. 
vételáron Rakovszky Sándor iparos
társunk tulajdonába került.

(A könyörtelen kormány
Az egyedüli kivezető ut a válság

ból •• a kormány segélye tehát elkése tt 
mert hát nyilvánvaló, hogy a szék
ház további sorsa felterjesztéseink 
után csakis a kormány jóindulatá
tól függött. S ez az, a mi testüle
tünk történetében oly borzasztóéin 
szomorú, hogy a kormány meggyő
ződvén helyzetünk komoly válságá
ról, bár maga a min. jelentés is el
ismeri, hogy a bajok rendezéséhez 
tekintélyesebb összeg kell, ez ösz- 
szeg honnan leendő elóteremthetése 
felett átsiklik s nekünk, a fuldoklónak 
a feneketlen vízben a mentés teóriájáról 
tan  felolvasást, ahelyett, hogy egy 
percig sem habozva erős kézzel 
idenyujtotta volna a meutőrudat, hogy 
abba kapaszkodva kijuthassunk a ve
szedelemből s megmenthessük ma
gunkat.

Ilyennek tartottuk a helyzetnek a 
tagdijjak emelésével célzott megol
dását, hoiott a baj már oly súlyos 
volt. hogy azon csak tényleges rög
töni segelylyel lehetett volna segí
teni. Tudta ezt különben jól a volt 
vezetőség is. nem szorgalmazta volna 
különben meg évekkel előbb azt a bi
zonyos 25,000 koronás államsegélyt.

(M inden elveszett)

A válság minden további hossza
sabb tárgyalása nélkül is kimondjuk 
tehát, hogy a válságnak — rajtunk 
teljesen Kívül álló ókból — ekkép 
történt beíejezesevel az ipartestulet 
sorsa megpecsételteteit. Annyi hosszú 
esztendő tgvekvése, buzgalma, a 
megszerzett toké, az elért pozíció, — 
hozzá nem u tó  egyének tudatlansága, 
a néhai titkai ravasz könnyelműsége 
folytán mind odaveszett. I estületünk 
elolt adnak ujbol a kezdet nehezse 
gei s a  szát ..yaszegetten való műkö
dés jovo bajai! Nenéz lesz ugyan a 
jövő, de egyetértés, vállvetett torek 
vés s legiokép tisztességes gazdál
kodás utján haladhatunk, fejlődhe
tünk újból s ha az Isten is úgy 
akarja, a messze jövőben az uj 
ipartörvény idejében — talán kihe
verhetjük azokat a veszteségeket, 
melyeknek részben a tudatlanság s 
nemtörődömség, részben a vakon- 
bizás voltak előidézői. — Adja Isten, 
hogy úgy legyen!

#

Az elnökség ezután nagy vo
násokban, amennyire lehet, kör
vonalazza is a jövő programmját. 
Erről azonban a közgyűléssel 
kapcsolatosan írunk majd, most 
csak annyit, hogy a mai elnök
ség már önmagában véve is ga
ranciát nyújt egy biztatóbb jö
vőre.

*

Legújabb.
— A kereskedelmi minister leirata —

Tegnap érkezett le a várme
gyéhez Hieronymi kereskedelem
ügyi miniszter leirata az ipnrtes- 
tület válsága ügyében. A minisz
ter az államsegély dolgában ez
úttal is a „nincs fedezet" rideg 
álláspontjára helyezkedik, egye
bekben azonban elutasítja a v olt 
elnök, Móré összes kérelmeit, 
íme a leirat kivonata :
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Értesítem Alispán urat, hogy az 
ipartestülct válságos helyzetének or
voslása tárgyában előterjesztett azt 
a kérelmét, hogy az Ipartestület ré
szére 40000 korona, fele kamatmen
tes, fele o százalékos kamatú köl
csönt engedélyezzek, nem teljesíthe
tem, mert ily célra fedezet nem áll ren
delkezésemre.

Abbeli előterjesztésére - minthogy 
az eddigi lépések eredményre nem 
vezettek s így kétséges, hogy az 
ipartestület elöljárósága kedvezőtlen 
anyagi viszonyai közepette a reá bí
zott iparhatósági teendőket pontosan 
togja-e elláthatni, utasítsa a város 
tanácsát, hogy az elöljáróság műkö
dését fokozotrabb mérvben kisérje 
figyelemmel.

A hozzá közvetlenül beadott fo
lyamodásukra pedig értesítse Mórét, 
Rakovszkyt és Lénharáot, hogy ab
beli kérelmüket, hogy a székház 
építési költségei fedezésére felvett 
s nevezettek által aláirt váltókölcsö- 
nök megfizetésének kötelezettsége 
a ól felmentessenek és végrehajtás 
megszüntetése iránt közbelépjen, tör- 
véuyes hatáskör hiányában nem teheti, 
mert ez a rendes bíróság hatáskö
rébe tartozik.

Ugyanezek további s abbeli kérel
mére, hogy a testület ügyeinek veze
tése a városi tanács hatáskörébe 
utaltassák s a székház építéséből fe
dezetlen összeg erejeig a tagsági díj 
jak általa felemeltessenek, a követ
kezőket jegyzem m eg:

Az iptorvény 148. jj-a szerint az 
ipartestület ügyeinek vezetése a ható
ság kezelésebe csak akkor vehető, ha 
az ipartestulet elöljárósága megintés 
darura sem végezne teendőit s az ekkép 
feloszlatott elöljáróság helyebe vá
lasztott uj elöljáróság sem teljesítené 
törvényszerű feladatat.

Mig tehát a jelenlegi elöljáróság 
kellően ellátja az ipaitestületre bízott 
hatósági leendőket, az ipartestületet 
abból az indokból — hogy anyagi 
viszonyai rendezetlenek — a városi 
tanács mint I. toku iparhatóság keze
lésébe utalni nem lehet.

Végül ezt mondja a miniszter: Az 
ipartestületek törvenybiztositotta ön- 
kormányzati jogánál fogva arra sem 
áll törvényes eszköz rendelkezé
semre, hogy a testületet tartozásai 
fedezhetése céljából a tagsági dijak 
aranylagos felemelésére kenyszerit- 
liesscm.

Budapest, 1911. március 17-én.
Hieronymy Karoly s. k.

A  leirattal az április 2 -i köz
gyűlés m ár foglalkozni fog. A  
kormány megingathatatlan szük- 
keblüsége természetesen méltán 
kelt keserűséget az iparosok kö
zött s kétségtelen, hogy ez majd 
kifejezést is nyer a közgyűlésen.

s z A g i  h í r l  v p ________

— márc. 22.
Apponyi Albert — a koz,oy tanára.

A I udapesti tudományi gy etem jogi 
faku tasa i-íliaiározta, hogy Apponyi 
Allűrt grófot meghívja a közjog 
nyiváuos rendes tanárának. A ritka 
kitüntetés Apponyi tv nyes e meleti 
tudásának és egyúttal gyakorlati 
tevékenységének sítől. Krnety K.tro'y 
a közjog < s közigazgatási jog tanara. 
Cunclia Uy őző, a po itika professzora 
és Dohschail Alfréd ezidei d kán 
már fölkeresi k Apponyit, hogy vele 
a fakultás határozatát tudassak, de 
Apponyi még nem adott végleges 
vaiaszt. A poitika küzdőterén szí 
rt plé> államférfi meghívása egy ti o- 
retikus tudomány székére nem köz
napi, de nem is páratlrn dolog. Fran
ciaországban volt tuár a Sorbonnu- 
nak nem egy tanára, aki a Buurbon- 
palotábói k« rült a tanterembe. Tt r- 
raészetes, hogy a karrier megfordítva 
a szokoltabb: a tudósok kívánják 
meg a politikai szereplést, elhagyják 
a katedrát, hogy a küzdőtérre lé p 
jenek. Apponyi az egyetemen csak 
folytatni fogja azt, a mit eddig mü
veit égés* életében: tanítómestere 
lesz a nemzetnek.

SÁROSPATAK
É S

UJPATAK.
Vérlázitó igaztalanság.

A pártos
főispán.

L •gutobbi számunkban rüvidt 11
hirt adtunk arról, logy a mű t hét ‘11
f ő alak kti ZSÓg ké )viselőt est iilete a
be i gymiui steriléi is tiszte Igeit. Ili ,r
i ■ g y utolsó lépéssel ukarv in elliá 1 •
i ani ezt a h illat lan gazság alanságt
liléi i ezt a jobb sorira ért eiuos k- z-
•Ség. t Sáros jutákhoz való hozzácsa-
tóit itásáva éri.

E írnek az átesni dúsnak egyet 1*n
létalapja, egyetlen támogató érve az, 
hogy l ’jpatak igen közel van Sáré • 
patakhoz. Ez valóban igez; a k t 
községet csak egy utca választja -1 
egymástól s igy van ez már száz i- 
dók óta, ám az elmű t legutóbbi éve
kig senkinek sím jutott ezért a k*-i 
község egy beolvasztását kívánni. Ibi
nek az eszmének egészüli más a 
szü őoka.

Sárospatak tudvalevőleg fodor 
jegyző ős Molnár főbíró idejében — 
mindkettőn már c-ak a múlt alakj..i 
— a ro -l gazdálkodás következtél)- n 
anyagilag teljesen lejtőre jutott. Ma 
mar Patakon a pót adó Sü százalék 
koriil jár, ami a polgárságnak hallai- 
•iii megt rheltetésól jelenti. Ezzel 

szemben Ujpatak, ez a sváb eredetű, 
d.f mar te jósén tuegmagypirosodott 
kisközség mindig olyan oí-o-an tí«z« 
dáikodolt, hogy lakosai main)' fillér 
fő t  adót sem fizetnek, hanem e lenki-  
aő'eg a községnek urány'ag el g 
jelentős aktív vagyona vau. la  re a 
vagyonkára elűzött ra Sárospatak, e/zrl 
akar síi yos anyagi helyzet- n néniilrg 
könnyíteni s oiykepen akarja a m.iga 
po.guruinak lerh-it is egy kis»c c»ük- 
kt nteni, hogy „testvériesen" meg- 
őszi ja a hói nbi - is pótadót kőzüttiik 
és Ujpatak lakosúi között, aki knk  
pi dig ahhoz igazság szerint semmi 
közük s-. m volna.

Hogy Sárospatak a maga siralmas 
helyzetének könnyítésére minden esz
közt megragad, azt még csak még 
lehet érteni; megbocsáthatatlan azon
ban, hogy ez igaztalan terv támo
gatására azonnal vállalkozott a főis
pán, aki minden pártoskodásra kapható, 
ha oz egyúttal as ő érdekevük is meg
felel. Neki pi r>ze, mint az egyik leg
nagyobb pataki birtokosnak, eminens 
érdeke, hogy a pótadó Sárospatakon 
csökkenjen s izéi t  állott szívvel* 
lélekkel a patakiak terve mellé.

A főispáni befolyás aztán keresztül 
is erőszakolta a varmegyénél az igaz
ságtalan egymáshoz csatolást. Es 
hiúba deputációznak most már a 
-zt gi ny ujpatakiak, u főispánnak, a 
kitűnő mungó kortesnek, a miniszte
rin uhan is sikerült áthajtani a lehe
tetlennek látszó igazialunságot. Ez 
után a derék ujpatakiak is fizethetik 
a 80 százalékos pótadót, bár igaz, 
hogy nem azonnal az átcsatolás után, 
mert a vármegyei határozat értel
mében csak 20 éven ál fokozatosan 
emelkidik a pótadójuk a sárospata
kiakéval egyenlő színvonalra. Min
den esetre azonban ez is elég tisz
tességes fizetség — Mecsrer Gyulá
nak a szép szemeiért.

— márczius 29.
— A mai közgyűlés. Ujhely város 

képv iselőtestülete ma délután kezdte 
meg tanácskozásait a csatornázás 8 
a nagy kölcsön ügyében, valamint 
a tárgysorra kitűzött többi nagyje
lentőségű ügyben, melyeket előze
tesen jeleztünk már. A közgyűlésről 
természetesen csak jövő számunkban 
referálhatunk. — Itt említjük roe*
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hogy a pénzügyi bizottság megbizá-| 
gábol, dr. Haas Bertalan és dr. Búza 
Barna tegnap a fuvarosba utaztak, 
hogy a nagy kölcsön ügyében a 
bankokkal még tárgyaljanak.

Geduly Henrik -
püspök.

Az ág. ev. püspöki pót
választás eredménye.
Nyíregyházáról jelentik : a ti

szai ágostai evangélikus egyház- 
kerület püspöki ; llására m egtör
tént a pótválasztás Beadtak ösz- 
szesen 307 szavazatot, amelyből 
Geduly Henrik nyíregyházai lel
kész, egyházkeriileti főjegyző 220  
szavazatot kapott. A  választás 
eredm énye szerint a tiszai ágos
tai evangélikus egyházkerület uj 
püspöke 57 szavazattöbbséggel 
Geduly Henrik lett.

Geduly Henrik régi evangélikus 
papcsaládból származik, mely család 
már szolgáltatott egy püspököt G - 
duly Lajos személyében, ki a dunán- 
inneni kerületnek volt püspöke. A 
családnak ma iá három lelkész* 
van t Geduly Elek, Gedu'y Lajos és 
a most megválasztott püspök. G - 
duly Henrik, aki Becsben született, 
rua negyvenöt éves, tehát aránylag 
fiatalon jutott a nagy egy házi mél
tósághoz. A theolégiát Pozsonyban 
végezte. Lelkésszé 1888 bán avatták. 
Farnady József elhuny tavai 1896 
bán a nyíregyházai egyház válasz 
tóttá meg lelkésszé. K óbb a tisza- 
vidóki esperesség, majd a tiszuke 
rü!eti egyház jegyzője. 1906-ban az 
egyházkerület főjegyzője lett. Iro 
dalmi munkássága még teológus kó
lára nyúlik vissza, már akkor szer
kesztője vö t a Gondolat cimii filo- 
zéfiai folyóiratnak. Zólyomi segéd- 
lelkész korában egy dogmatörténeti 
munkája jelent meg Lili In-r és Zvin li 
krisztológiai álláspontjáról. Mi n t  
nyíregyházai lelkész indította meg 
a Evangélikus iloraiietikui Folyóirat 
eimü szűk közlönyt, majd átvette az 
Evangélikus Orálló egyházi lap szer
kesztés t. Ezenkívül számos vidéki 
és föváiosi lapban irt aktuáis kér
désekről cikkelyeket. Mint szónok 
igen kiváló. Számos ünnepi és al
kalmi beszéde jelent meg nyomta
tásban.

A sátoraljaújhelyi egyház je
löltje, kire a tiszakerületi egyházak 
legtöbbje is szavazott: le r ra y  
Gyula tehát kisebbségben maradt. 
Természetes azonban, hogy a vá
lasztással elsimultak az izgalmak 
is és m ost valamennyi egyház, 
bármilyen párti volt is, m egnyug
vással fogadja a többség akaratát.

Figyelmeztetés.
Folhivetnak mindazon polgárok, 

kik u képviselőválasztók névjegyzé
kéből bármi okon kimaradhattak és 
a választói jogra igényt tartanak, 
hogy a névjegyzék kiigazittatására 
kirendelt ku.döttség előtt a város
háza tanácstermében holnap csütör
tökön f. hé hó 30-án délig megje
lenni el ne mu'asszák, mert az em
lített küldöttség eljárásának «z az 
utolsó napja.

Sátoraljaújhely, 1911. márc. 29-én.
Matolaí Etele.

küld. elnök.

H Í R E K ,

— Frölich János riportja
Ú jságt ma délben érkezett 

s/ám a » A heg\ aljai jégkárosultak 
kálváriája* óim alatt I'rölich  Já
nos, a jeles hírlapíró tollából 
több oldalas, úgynevezett *nagy« 
riportot közöl, mely szerint a 
hegyaljai 600000  koronás k ö l
csönnél valósággal az öküritói 
segélypénzek históriája ismétlődik 
m e g ; a károsultak nem tudnak 
a pénzhez hozzájutni s azonkívül 
már a kölcsönök megállapításánál 
is igazságtalanságok történtek 
volna Az üggyel részletesen jövő 
számunkban foglalkozunk, e g y e 
lőre csak annyit jegyzőnk m eg, 
hogy a helyzet nem épen olyan 
sötét, mint amilyennek Frölich 
festi.

— Erö9S püspök temetése. A refor
mátus egyház nagy halott óinak, 
Erő3' Lajos püspöknek temetése teg
nap, kedden mi nt végbe Debrecen
ben. Ez aktusnál a iLzáninneni ref. 
egyInizkerülat képviseletében világi 
részről M e c l n e r Béül alsózempléni 
«*gyh.izgondiio-, D ó k u s Gyula sá- 
toraljaujhehi főgondnok és B é r  
ii á t h Aladár egy házmegyei főjegyző, 
egy házi résztől pedig U a d á c s y 
György egyházkerület i főjegyző, 
R é v é s z Kálmán abau i esperes é> 
dr. Rá e z  Lajos sárospataki akadé
miai igazgató vettek reszt.

— A sorozások. Zcmplénvármegye 
terült téli a katonai sorozások ez idén 
a következő sorrendben tartatnak 
meg : Tokajban május 0, 8, 9-én, 
polgári elnök : Thuranszky László 
vili. főjegyző. Szerencsen május 10, 
11 12, 13, lö-én, polgári elnök : Tlui- 
ránszky László. Sárospatakon m ju» 
16, 17-n polgári elnök : DókusGyu a 
aüspáii. Sátoraljaújhelyben május 18 
19, 20-au polgun elnök : Dókus 
Gyula. Sátoraljaújhelyi járásán  má
jus 22, 23, 24 én, polgári elnök : 
Dókus Gyula. Királyhelmeczen májú* 
26, 27, 29, 30, 31-én, polgári eiuök : 
Dókus Gyula. Garamion június 5. 
6-án, polgári eiuök: Dókus Gyula. 
Gálszecsen junius 8, 9, 10 én, polgári 
elnök : Bernátb Aiadar tb, viu. fő 
jegyző. Nagymihályon június 11, 12
13-an, polgári elnök : Bernátb Aiadar. 
Szintűm juuius 15, 16, 17 én, polgári 
elnök : Bernáih Aiadar. J/omonnan 
juuius 19, 20-án, polgári elnök : Is *p\ 
Zoltán tb. vm. főjegyző. Mezőlabor 
ezon juuius 22-én, polgári elnök : 
Dókus Gyula alispán. Sstropkón jun. 
24 és 26 án, polgári elnök: lsépy 
Zoltán tb. vin. főjegyző.

— Az izr. beteyseyelyzó egyesület 
választmánya folyó hé 2ö eu az izr. 
i>ko a ti miében gyűlést tartott. 
Reicbard Ármin elnök bejelentette, 
hogy az egyesületnek évtizedek óta 
érdemesen működő aleluöke Cinner 
Btrn.it végieg eltávozik városunkból 
s igy az ó tisztes, buzgó és mindenki 
szemeben rokonszenves egyéniségét 
nélkülözni kell. Szép szavakban ecse
telte Reicbard Ármin elnök és távozó 
alelnök érdemeit, amelyek oly nagy
arányúnk, hogy az egyesület élete
ben CHnner Bernát működi'se irá
ny itóul fog szolgálni a késői jövőkre 
nezve is. Indítvány ózza, hogy érde
meit jegyzőkönyv utján is migürÖ- 
k Lessenek. Meghatva, könnyezve 
válaszú.t az ősz alelnök Reicbard el
nök szavaira és megköszönte az egy
let vezetőségének figyelmét. A köz
gyűlés után bankett volt, mely a 
késő éjjeli órákban nyúlt be és jó 
kedélyben tolt el.

— A ..Pesti Hírlap4* az uj évnegyed 
alkalmából a magyar olvasóközönség 
szives figyelmébe ajánlja magát. A 
dr. Légrády Imre szerkesztésében 
megjelenő Pesti Hírlap ma Magyar- 
ország legelterjedtebb napilapja, mely 
nők főerőssége, hogy pártokon kívül 
és felül állván, szi.oru ellenőrzést 
és kritikát gyakorolhat mindennel és 
mindenkivel szemben. Ennek köszön
heti a magyar sajtóban páratlanul 
álló nagy népszerűségét. A Pesti 
Hírlap kiadóhivatalának értesítése 
szerint a cikkírók és tárcaírók j -les 
gárdáját uj elsőrendű munkaerőkkel 
sikerűit szaporítani, úgy hogy a Pesti 
Hírlap munkatársai közé tartoznak 
ma: Gárdonyi Géza, Holtai Jenő, 
Molnár Ferenc, Muray Károly, Abo- 
nyi Árpád, Porzsolt Kálmán, Szórna- 
házy István, Színi Gyula, Mezei Ernő, 
Tömörkény István, Szísz Zoltán, 
Szabóm'-Nogáll Janka, Váradi Anta1, 
Lux Torka, Bokor Malvin, Lampérty 
Géza, Sas Ede, Rakots, József, gróf 
Vay Sándor, stb., stb. Valóban olh 
névsor, melylyel egy más lap sem 
dicsekedhetik. S a Pesti Hírlap azon
felül, hogy a legjobb és legbővebb 
tartalmat nyújtja olvasóinak, még 
külön kedvezményekkel is szolgál 
előfizetőinek: naptárral és divatlap
pal. A Pesti Hírlap minden előfize
tője karácsonyi ajándékul kapja a 
Pesti Hírlap nagy képes naptárát és 
kedve menyes áron rendelheti meg 
a Divat-Salon £cimü pompás képes 
divatlapot, gazdag szépirodalmi tar 
Ufómmal. S bár napról-napra a leg
bővebb tartalommal, minden más 
napilapot felülmúló t. rjedeleruben 
jelenik meg, a Pesti Hírlap ára egy 
hóra csak 2 korona 40 fillér, negyed
évre 7 korona és a Divat-Saloonal 
együtt negyedévre 9 korona. Az elő 
fizetést legcélszerűbb postautalvá
nyon a kiadóhivatalhoz címezni ; 
Budapest, Váci-körűt 78. szám.

SZÍNHÁZ.
Az elmúlt napok előadásaiból ki 

emelkedett a „Halhatatlan lump* be
mutatója, melyet a nagyszámú kö
zönség remikiviiii tetszéssel fogadott. 
Az átlagnál valamivel jobb librettó 
s a kellemes z*ue, párosulva a ki
tűnő előadásul, az újdonságnak nagy 
sikert hozott. Vasárnap ismét benni 
tató volt: a „Nic* K *rt-r“ ciinü re
mekművet aittak. Igen bájos darab, 
állítólag dráma, de azért jól lehet 
mulatni benne. A darab tartalmat 
néhány jóravaló, sAinputhikm rab
lógyilkosnak Nick Kurierrel, a „nagy4* 
detektív vei való viaskodasa teszi. 
(Megjegyzendő, ez utóbbi a darabban 
olyan hülyéi, hogy disztagnak je
lentkezhetnék a Frimm-intOzetbe). 
A színészek legtöbbje jobb ügyhöz 
itié ló buzgalommal dolgozot* ; név- 
szerint is meg kell említeni Gáspárt, 
ezt a renukivüi hasznavehető, ügy es 
színészt, aki ez es i n is igazán élet
teljes, pompás alakítást mutatott be. 
„Nick Karter** különben egy kis ka
baréval volt kombinálva, melynek 
fénypontja a kis Márkus-leány cső* 
dagy ermek-produkciója, l  atyol Ileddy 
„Hulló falevele** és Solti \  i ma tö
kéletes művészettel előadott éllek 
száma volt. Hétfőn zsufoit ház előtt 
a Cigány szerelem ment kitűnő előa
dásban, kedden Karenin Annát mutat
ták be. Ennek a fémműnek előadá
sát, melyet egy francia szerző Tol
sztoj remekéből takolt össze, melyet 
azután Góth Sándor rendkívül kuile- 
metlenül „magyarított*4 s iii lyet vé
gül a vidéki előadásokban még job
ban tünkreszeoniroznak, kizárólag 
csak egy kitűnő előadás tenné né
mileg menthetővé. Sajnos, erről az 
előadásról valami kellemeset igaza..

a legjobb akarattal sem Írhatunk];
ez ugyanis csupán ast a tényt illusz
trálta újólag, hogy a társulat drá
mai ensemble-ja klastisokkal áll 
alatta az operette együttesnek.

— Nadrágszoknya az újhelyi szín
padon. A kulir-szák mögül, azonban 
biztos forrásból nyert értesülésünk 
alapján jelenthetjük a jaj, de szen
zációs hirt, hogy a nadrágszoknya 
legközelebb az újhelyi színpadon is 
megjelenik. Feledi Boriska, a kitűnő 
primadonna fogja viselni a »Babuska« 
vasárnapi előadásán, a mindkét nem
beli serdültebb ifjúság kétségtelen 
nagy érdeklődése mellett.

TÖRVÉNYSZÉK.
§§ A szerencsi vasúti szerencsét

lenség epilógusa. A múlt év október
hó 16-án halálos végű vasúti ka
tasztrófa történt Szerencstn. Az Uj- 
hely felé menő egyik hajnali vonat 
kisiklott s az egyik kocsi I^xpsanszky 
Márton vasúti fékezőt agyonnyomta, 
Kobzán Rezsőt pedig súlyosan meg
sebesítette. A megejtett hivatalos 
vizsgálat megállapította, hogy a bal
eset oka a blokkjelző készülék hi
bás működése volt s ezért az ügyész
ség az ennek kezelésével megbízott 
ifj. Bogdán Béni forgalmi dijnokot a 
büntető bíróság elé állította.

A hétfőn megtartott főtárgyaláson, 
melyen Fomszek Béla elnökölt, ta
nukként felvonult az egész szerencsi 
állomási személyzet, szakértők, or
vosok, stb. s bemutatták a blokké- 
szüiékeket is. Kiderült, hogy Bog
dánt tényleg terheli némi kis mu
lasztás, azonban sok körülmény menti 
is. Bogdán, aki csuk bárom hete 
dolgozott a blok-késziiieknél, a ka
tasztrófa idején mar 2J  óra óta szol
galatban volt s igy a aposan ki lehe
tett merülve. Maga a készülék sem 
működött teljesen kifogástalanul. 
Ily körülmények között maga Eiserth 
István kir. föüg\észbelyettes is a 
legenyhébb bűnt- t s kiszabását kérte 
s a bíróság a 92 §. alkalmazásával 
közveszély ü ronga.as miatt So korona 
f ő  es 10 kor. mellékbüntetésre ítélte 
a vádlottat, de a büntető novella 1. 
§-a alapján ezt a büntetést is fel- 
függesztette. Az Ítélet jogerős. 
3271/911. Tk. sz.

Szerkesztő: Teleky Sándor.

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É  O.
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Árverési hirdetményi kivonat.

A gálszécsi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Pekáry Bertalan végrehajtató- 
nak, Jencsik János végrehajtást 
szenvedő elleni 915 korona 05 fül. 
tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék (a gálsaécsi kir. j’á- 
rásbiróság) területen levő, Zebegnyő 
községben fekvő, a) a zebegnyői 
62 sz. tjkvben A. 1. 2—12 sorsz. 
299 a, 373 a, 386 a, 397 a, 435,a, 467|a, 
494 a, 518 a, 541 a, böl a, 570 a, 572 a, 
637 a "s 598 a hrsz. a. felvett ingat
lanokból a B. 26. alatt Jencsik Já
nost 7i 2 részben megillető jutalékra 
428 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban, b) a zebegnyői 63, 
sz. tjkvben A. I. 3—15 sorsz. 290;b. 
373/b, 386 b, 397 b. 435 b, 457 b, 
494/b, 5181b, 541,b, 361 b, 5 i0-572!b

m . ,,,, i , Telefon : 63—36.Alapítva: 1864-ben. # _  .  _  /

B E R K E T Z  I S T V Á N  U T Ó D A
Cégtulajdonos: Kovács Endre. Kelm e, süljét,ifeslő. és vegylisatitégyára Budapott. IX. kerület Kiniz.y utca 14. szám. -  Gyüjtotelep.k 
I. Kehérvár,- ut 31. -  IV, Vád-utc. 51, -  V . LipótkSru. 16, -  VI, T.rí.-kSrut 44, -  VII, Izab.lla-utca 66, -  VII . RSkórl-ul 78, -  Vili, OlMI-.t *>.
Vidékről Ilonám felles vagy vegytisztítás végett beküldött tárgyak mindenkor a legnagyobb pontossággal, gonddal, valamint a 
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637,b és 598 b hrsz. a. felvett ingat
lanokból a B. 9 a. Jencsik Jánost 
1/3 részben megillető jutalékra 392 
koronában ezennel megállapított ki
kiáltási árban, c) a zebegnyői t>9 sz 
tjkvben A. I. 1 sorsz. 254. a. hrsz. 
a. felvett ingatlanból a B. 5 ala't 
Jencsik Jánost 1/4 részben megillető 
jutalékra 98 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban, d) a ze- 
begnyői 75 sz. tjkvben A. 1. 1 sorsz. 
254 b hrsz. a. felvett ingatlanból 
B. 4 alatt Jencsik Jánost 1 4 részben 
megillető jutalékra 1)2 kor. ezennel 
megállapított kikiáltási árban, e) a 
zebegnyői 161 sz. tjkvben A. I 1 
sorsz. 261 hrsz. a. felvett ingatlan
ból a B. 11 alatt Jencsik Jánost 
1 4 részben megillető jutalékra az 
árverést 816 koronában ezennel meg
állapított kikálltási árban elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingatla
nok az 1911.  évi április ho 13. 
napján d. u. 3 orakor Zebegnyő köz
ség házánál megtartandó ^nyilvános 
árveréseim megállapított kikiáltási 
ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
az árverésen el nem adhatók.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
vagyis 42 kor. 80 fillért, 31) korona 
20 fillt, 9 kor. 80 fillt, 1) kor. 20 ft. 
és 81 korona 6<> fillért készpénzben, 
vagy az 1881 XI. t-c. 42 §-ában jel
zett árfolyammal számított és az 
1881. évi november 1-én 3333 sz. a. 
kelt m. kir. igazságügyi miniszteri 
rendelet 8 § ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LXI 
te. 170 § a  értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt áíszolgáltatni.

Uálszécsen a kir. járásbiióság mint 
telekkönyvi hatóságnál 11)10. évj 
február hó 13. napján.

Valkovszky
kir. jbiró.

H A. ON
egy gazdaságos 

üzembiztos
kiváló munkateljesítmény ü

motoros csejló íeszletet előnyős árban,
kedvező fizetési módozatokkal teljes 
szavatossággal, beszerezni óhajt, úgy 

forduljon megkereséssel

Sziics Ödön
Budapest, VI Nagymező-utca 66.

* z « m  a l a t t  n te E Ő g a z d a sá f ii  Zn ip a r i  i r é p k a -  
rrakeilelmivállalatl i u E m r ly r ^ i r  r d * / " U t á n r a
árjegyzéket és költségvetést díjmen

tesen küld meg.

Tk. 677 1011. szán.

Árverési hirdetményi kivonat
A gálsztcsi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Káéi Mária és társai végre
hajtatnak Kacz János végrehajtást 
tztnvtdő elleni 442 korona 50 fillér 
tőke követelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a sátor 
aljfcujhelyi kir. törvényszék (a gá - 
szicsi kir. járásbíróság) t. riilotén levő 
Kisazar községben fekvő a kisazari 
105 sz. tkvben A I. 2 sor 315 hrsz. 
a. felvett ingatlanból B. 8 alatt Rács 
Jánost 1,8 részben megillető juta
lékra 194 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban b) a kis 
azari 275 sz. tjkvben A. I. 1 M>r 
130.132, 133 29, hrsz. a. felvett in
gatlanból a B 1 alatt Kácz Jánost 
1/2 részben megillető jutalékra 382 
koronában ezennel migállapitott ki
kikiáltási árban, c) a kisazari 297 
számú tjkvben A. I. 12 sor 286. 
326 hrsaám alatt felvett ingatlanok-1 
t/d B. 1 alatt Ráca Jánost 6 48 rész-1

ben 236 korona ezennel megállapí
tott kikiáltási árban, d) a kisazari 
327 számú tjkvben A. I. sor 125|8,2|9 
hrsz, al. felvett ingatlanból B. 37 
alatt Kácz Jánost 1 45 részben meg
illető jutalékára 15 koronában ezen
nel megállapított kikiáltási árban, e) 
a kisazari 339 számú jkvben A 1. 
sor 11 h. r. sz. alatt jelzett ingat
lannál B. 5. alatt Kácz Jánost 1/9-ed 
részben megillető jutalékra az árverést 
216 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 1911 
évi április hó 20 napján délután 3 
orakor Kisazari közzógházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási ár felénél ala
csonyabb áron az árverésen el nem 
adható.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok uccsárának 10 o át 
vagyis 19 k. 40 fii)., 38 k. 20 /áll., 
23 korona 60 fillért készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-c. 42. § ában jel
zett,árfolyammal számított és az 1881 
évi november hó 1-én 3333. sz. a, 
kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt ovadékképes érték- 
papirbán a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. MX. t.-c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál történt előleges el lelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt 
^szolgáltatni.

Uálszécsen, a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságiiéi 1911. évi 
március hó 3. napján.

Valkovszky s. k, 
kir. járasbiró

Ui üzlet 
m egnyitás.
Barna Dezső
női ruha,

kelme,
selyem,

szőnyeg,
vászon,

függöny és
mennyasszonyi

kelengyék

üzlete
Sátoraljaújhely.

ér tesítés .
Miután üzlethelyiségem  1911. május hó 1- 

kern fel lett mondva és igy kénytelen vagyok az

rőfös. divat és posztó áruraktáram at 
minden elfogadható árban eladni.

Használja fel az alkalmat 
árukat olcsó árban vehet

iindenki, mert jó és

T isztelettel

Perimutter Ferencz
Kákóczi-u. (Kispiac) 2. sz. 

a Központi kávéház mellett.

Urak M e r n i
Tisztelettel hozom a nagyközönség szives tudomására, 

hogy Sátoraljaújhelyben a Wekerle-téren (Szegő Sándor 
mellett)

angol gyapjú-szövet, 
férfiruha-kelme és posztó
áruházát n \ itoltam.

Kaktáron tartom a tavaszi és nyári szezon valódi angol 
gyapjú szövet újdonságait s azokból a jövőben is mindenkor 
a legújabbak lesznek kaphatók méterenkint 2 forint 50 kr. tói 
feljebb.

Magyar gyártmányú férfiruha kelmékből i agy 
választék.

Mindezekből a szövetekből a legjutányo ahh áron foga
dok el ruha megrendeléseket, melyeket elsőrendű angol úri 
szabók állítanak ki teljes szavatosság mellett.

Maradék angol seviot kelméket 1 métertől 3 méter 80 
cm. ig méterenkint 2 forint 20 krjaval (mely szövetnek bolti 
ára 4 fit.) árusítok ki.

A férfi közönség becses támogatását kérve és pontos 
kiszolgálásról biztositva vagyok,

kiváló tisztelettel

K l e i n  M.

Tavaszi s átmeneti kabáikülőnlegességekből nagy raktár.
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Értesítés.
uu Van szerencsém Sátoraljaújhely és vidéke ti. é. htilgvkö-
O  eonségónek becses tudomására adni, hogy helyben Széchényi- 
H  l<*r **• SZi “l^tt (Maláriáik József ur ház udvarában)

füzőkészitó műhelyt
£  nyitottam.

©  ni /;ne*2'telí le2ujabb angol és franczia szabású 
o  ,U 20h e - 3 le tim°dcrnebb és legkényesebb i/lésnck is 
A m egfelelő női iüzóket, haskötőket, gerádehnltart, mell-

Í lartót valaminf rendkívüli állapotban is viselhető gyo- 
morvédo fűzőket, egyáltalán minden e szakmába tartozó 
dolgokat lego lcsóbb  árak mellett, 

f i  A m. t. hölgyek szives pártfogását kérve, maradok

f i  Kiváló tisztelettel:
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