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Kalapáccsal a lovagkorbács ellen.
Irta : Kroó József.

Ez a kormány, a Khuen-Héder 
váry kormány csak addi# volt li
berális, csak addig hirdette a de
mokratizmust, amíg ezeket a jel
szavakat szükségesnek tartotta a 
nép ámítására. Addig, amíg még 
nem bizott meg teljesen a har
minc, vagy mit tudom én hány 
millióban. Addig nem ártott hir
detni a választójogot, amig nem 
találta a legerősebb, legbiztosabb 
eszköznek a Jndás-pénzt s a pá
linkát. Most, hogy nyeregben ér
zi magát, szemérmetlenül tagadja 
ígéreteit és nyíltan a reakció sz j 1 
gálatába áll.

Minek is ennek a gyülevész 
hadnak az olyan választójog. — 
a titkos, az egyenlő, — amely
nek életbeléptetése után nem le
het majd ellénőrizni sem a vasúti, 
sem a postai és más állami hiva
talnokoknak „szabad akaratát4*. 
Jól tudja azt ez a reaktiós fekete 
sereg, ez 2 pénzen összehajtott 
mungóhad,hogy ha titkos, egyenlő 
lesz a választójog, akkor Inába 
változtatják akár az egész Duna 
vizét pálinkára és hiába ürítik ki 
akár az Osztrák Magyar Bank 
kincseskamaráit, győzni fog az 
igazi nemzeti akarat, győzni fog
nak az igazi * elvek« és meglesz 
az önálló, független Magyaror
szág. Fellendül a magyar ipar, 
megkapja munkabérét, becsületes 
munkájának megérdemlett részét 
a munkásság, boldog lesz az 
ország.

De hát jó-e, célszerti-e ennek a 
bekövetkezése? Célszerü-e Tiszá
nak, Zselénszkynek és a többi te- 
duális és reakciós mungónak ? 
Természetesen, hogy nem. Es nem 
érdemes feláldozni ezeknek az ér
dekeit a nép, az ország boldog
ságáért.

Ez a mai parlament, amelynek 
csak egy töredékét lehet néppar
lamentnek nevezni, amelynek kép
viselői csak nagyon kicsiny per- 
ccntuálitásban képviselik az elve
ket, a meggyőződést és akiknek 
személyéhez pálinkagőz tapad, 
igazán nem méltó e nemzet kép
viseletére. A parlamentben ma 
csak egyetlen egy párt van. a 
mely a nép bizalmából foglal ott 
helyet a Justh-párt. Pénz, presz- 
szió, főispáni gazságok halmazata
mellett ezt a 40 főből álló lelkes 
csapatot tudta csak az igaz meg
győződés a parlamentbe juttatni 
ós látjuk, örömmel látjuk, hogy 
az ország ez igazi képviselői tény
leg az országot, a népet képvi-l 
selik, az ő érdekeiért harcolnak.

A Justh-párt becsületes követ
kezetességgel indul harcba a li-!

beralizmusért, a nép jogaiért és 
az emberi jogokért.

Már az egész világon utat tör 
magának a szabad gondolat, a 
szabad gondolkozás Még Spanyol- 
országban is, mint mindenütt, csak 
mi Magyarország állunk, mint az 
»Ördög szigete* elkülönítve. De 
nem sokáig m ár! Mint a hegyi 
patak a legerősebb sziklán keresz
tül, utat fog magának törni a de- 
mokrátia, bármily ellentállásra ta
lál is. Le fognak hullani a bilin
csek, le fogják leplezni az álszen- 
teskedóket és letörik a nemzet 
ellenségeit, mert csak igy lehet 
kivívni a szabadságot, függetlensé
get, gazdasági és szellemi függet
lenséget. Kétfelé fog oszlani ez a 
nemzet a megvívandó harcban és 
az ellenséges oldalon Becs béren
cei s a reakciósok lovagkorbács- 
csal; erre mifelénk pedig az em
beriség, a haladás igaz harcosai; 
a Justh-párt és a mur.kásnép ke
zében — kalapáccsal.

Lovagkorbács ellen kalapács
csal ! A győzelem nem kétséges !

I n d í t v á n y
a napipiac áthelyezésére.
Botrányos állapotok,

amelyeken segíteni kell.

M i l e s z
a v á s á r c s a r n o k k a l ?

A tűzbiztonság kérdésében beadott 
nagy fontosságú indítványa mellé 
most egy ujaüb s nem érdektelenebb 
indítványt adott be a képviselőtes
tülethez Kiuosessy Péter varosatya. 
A napipiac áthelyezését célozza ez 
az indítvány s azokat a közélelme
zési mizériákat teszi szóvá, atueiye-

tekintetek figyelmen kívül hagyása 
a köztisztaság s ebből folyólag az 
álta'ános közegészségügy elhanya
golása, oly kiáltó bosszul áll egy vá
ros fejlődésében és előrehaladásában, 
hogy ennek visszahatá. ál semmi nem 
pótolhatja. Mindenesetre elismerésre 
méltó a más tekinteteknél előálló 
szükségletek kielégítése is, de a fen 
tiek másodrendű megoldandó kérdé
sek kénti kezelése hasonló egy éhező 
embernek cifra ruhába öltöztetésével. 
S azok, akiknek intézkedési terük 
van ezen kérdések megoldásánál ezt 
elhanyagolják, nem mé tók arra a 
tisztre, amit betöltenek, sőt határo
zott visszapótolhatian károsodást 
okoznak rövidlátó nemtörődömsé
gükkel.

A mostani hely
ezer baja.

A kiknek módjukban volt és al
kalmat vettek a küzzehuultban, hogy 
Sátoraljaujhclyjiozélelmezését figye
lemmel kísérjék, megdöbbentő álla
potoknak lehettek és lehetnek tanúi. 
A napipiac terén alig lézeng egy 
pár ember és t  szerencsétlenül átte
lepített miazmás bódékban az eláru
sítók nézhetik egymást, mert vevő
jük alig akad, lathat az ember reg- 
gelenkint egész csoportokat, akik a 
legfontosabb élelmi cikket, a tejet 
keresik és nem tudnak hozzájutni, 
mert a vidékről behozott tejtermé
keket, hetivásáron kívül, a napipiac 
elkerülésével a városba hordják .-zéj 
jel és minden felügyelet és ellenőr 
zés nélkül áru-iiják. A laiKUs közön 
ség első tekintetre azt hiheti hogy 
ez tökéletesen mindegy, de ha utána 
néz érdeklődi* hogy egy-egy heti 
vásáron mennyi kitogásolt tejtermé
ket semmi-iteiick meg mint tisztáta
lant és hamisítottat az orvos-rendőri 
vizsgalatoknál, mindjárt nem találja 
tökéletesen megnyugtatónak, hogy a 
napi élelem ezen fontos elsőrendű 
cikke tudatosan minden ellenőrzés 
nélkül méteiyezze meg a város kö
zönségét. De még egy habar alább 
rendelt körülmény is kötelességévé 
teszi a város vezetőségének, hogy 
ezen állapotokat megváltoztassa és 
ez az hogy az elárusítók igy nagy- 
részben a vámfizetés kötelezetsége 
alól kibújnak. A vámbériének nem 
lévén jövedelme a várossal szemben 
fizetési kötelezettségét nem teljesít
heti s ebből kifolyólag a város kö
zönsége jelentős károsodást szen
vedhet.

két vitatni sem lehet, mert hiszen 
súlyosan érzi őket Ujhelynek min
den polgára. A napipiac mai alkal
matlan helyének sürgős megválloz- 
tatasa mellett, mint későbbi, de szin
ten megvalósítandó dolgot, még egy 
másik igen életrevaló idoat is íó.vet 
az indítvány, egy uagyobbszubasu 
elárusítóhely, — vasát c sárnők, — lé
tesítését. Itt adjuk különben teljes 
egészében az indítványt, melynek 
targyalasa a legközelebbi közgyii 
lésnek lesz egyik érdekessége;

Tisztelt Képviselőtestület l 
Egy város küzélehuezése, az ennél 

megkívántaié gazdasági, közegész
ségügyi, koziisztasagi követeimen}ek 
kell, hogy folytonosan fogu»ikoztas- 
sak a varos vezetőségét s elsősorban 
u képviselőtestületet is. A gazdásági

Sürgős segély kell t
Nem állhat meg azon felfogás sem 

hogy azért mert a város ezen sze- 
lencsélieu berendezkedéssel bizonyos 
kiadásokat teljesített és ezt elvesz
tené maradjon továbbra is ott a napi 
piac, mert a napról-napra feltorlódó 
veszteség, az ezen állapottal előidé
zett drágaság, az ellenőrzés lehetet
lenségéből eredő bajok egyenesen 
hatványozva szedi ki a város közön
sége zsebéből azt az összeget ami
vel a napipiac helyes elhelyezésének 
kérdését elodázzák, mert igaz ugyan 
hogy a városnak ezen elhelyezés be
lekerült 5—ü ezer koronájába de ha 
csak tízezer lélek közéle hóesésénél 
naponként csak egy fillért mint több 
külömbözetet számítunk úgy ezáltal 
a város közönsége egy év alatt tíz
szeresen fizeti meg a fentkiadott 
összeget, anélkül, hogy élvezné is 
ennek a többlet, kiadásnak hasznos

L a p u n k  m a i  s z ú r n a  4  o l d a l

ságát, sőt minden elmulasztott nappa 
közelebb kerül a reáoktrojált ki
fosztogatáshoz. Mindezen tények el
sorolása után tisztelettel indítványo
zom, hogy a képviselőtestület sür
gősen jelöljön ki alkalmas helyet 
ideiglenesen is a napipiac áthelye
zésére. S addig is, míg a követel
ményeknek minden megfeleld eláru
sítóhely felépítéséről gondoskodik, 
rendelje el sátrakban a húsféléknek 
mosható fémlemezzel bevont aszta
lom árusítását, erre a célra javas
latba hozom vagy a volt tornaosar- 
nők területét, vagy a képviselőtes
tület által kijelölendő és megfelelő 
más részét a varosnak. Elengedhet
ted követelménynek tartom az ellen- 
őrizhetés teljesítésére, hogy a váni- 
sorompóknál figyelmeztető táblák 
állíttassanak amelyen büntetés terhe 
mellett tiltassék el az elárusitá9 más 
helyütt mint a napipiacnak kijelölt 
területen.

Indítványom a képviselőtestület 
figyelmébe ajánlva, vagyok

hazarias tisztelettel 
Sátoraljaújhely, 1911. április hó.

Kíncietiy Pétar.
Mint tudjuk különben, ugyancsak 

a napipiac áthelyezése tárgyában 
Dofkay József és társai is kérvényt 
terjesztettek be a városhozhoz.

Felfedezték
a szabadságteret 1

A l e e n d ő  s p o r t t e l e p  é s  g é t a h t ly .
A testedzést kedvelő derék ifjak 

a szabadsagtéren footballoznak ; fel
fedezték, hogy ez a legalkalmasabb 
mulatóhely nálunk. Elnéztem teg
nap vidám mutatásukat, milyen jól 
festett a mozgalmas kép, háttérben 
a batorhegygyel.

Aztán elképzeltem mily gyönyörű 
lesz ez a tér, ha kertté less alakítva. 
Most mar a kertészet olyan fejlett, 
úgy tudja gyorsan fejlesztem a nö
vényeket, hogy pár óv alatt para- 
dicaomkerl lehet a szabadságtér. A 
imája kitűnő, miután évek óta itt 
tartjuk a marhavásárt, a vízvezeték 
adja az öntözést. — Elég nagy, ki
telik be.ulo a teumsz év labdarugó tér 
nyáron, leien a tuuuiszterből alakí
tott mesterséges jégpálya. Ehhez 
egy csiuos terem, ossounáló fiely, 
melyben majálisokat lehet tartam, 
leieu a jégpályához melegedőül is 
szolgálhat. A kilátás gyönyörű, a le
vegő pompás. Nem kellene drága 
díszfákat intetni; gyorsan növő akac 
erdőt, vadgesztenye fasort, egy fe
nyő erdőcskéi, néhány csoport disz- 
bokrot, kerilésképeu orgona bokro
kat, mily arauylag kevés költséggel 
lehetne ezt létesítem.

A marhavasár itt úgysem marad
hat, ideje, hogy ilyen uépes varos
ban ue hajtsak három égitájról aa 
utcákon fel a marhát a vasárra, vé
gig az égés* városon. Uégeute úgy
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sem volt itt marhavásár, csak úgy
nevezett butykákban kirakó váiár; 
és még régebben a várhoz tartozó 
kisncmesek házai voltak itteu; az 
utolsókat az 1838-i nagy tűz pusztí
totta el, 20> ház ó»ett el akkor s 
fel nem épült többé.

Kérem a tisztelt képviselőtestüle
tet, lássa be, hogy nincsen város 
sétahely nélkül, csak a mi fejlődő 
városunk nélkülözi azt egészen. Sza
vazza meg a szükséges költséget s 
tegye lehetővé, hogy végre város 
legyen városunk. Az az aránylag 
nem nagy befektetés, okvetlen meg
adja idővel busásan a kamatát.

Z A.

33 Mám. (2)_______________

I T T H O N
WINDISCHGRATZ HER 
C ÉG  ÉS T Á R S A S Á G A  
AFRIKÁBÓL H A Z A É R 
K E Z E T T .  ......

Jussuf Kemal
PASA PATAKRA JÖN.

Legutóbbi számunkban adtunk 
hirt róla, hogy Wiudischgriiu her
ceg a pataki főur és társasága út
ban van hazafelé- Mint Budapestről 
jelentik, a társaság a hatalmas va- 
dászzsákmáunyal együtt, melynek 
egy része a pataki kollégiumnak jut, 
hazaérkezett. A jelentés beszámol 
egyúttal arról is, hogy az exotikus 
uj magyar földesur, Khetuul pasa 
az idei nyarat sárospataki birtokán 
fogja  tölteni. h

Jussuf Khemal basa egyiptomi her
ceg vendégei : Windischgraetz Lajos 
In icég és telesége, szül. Széchényi 
Maria grófné, Ilonokéi von Dontters- 
raarck gróf és egy másik magyar 
főur társaságában vasárnap reggel 
félhet órakor a Konstantinápoly b ú i  
jövő orient-expresszel Budapestre ér
keztek. Windisohgrátz hercegnő to
vább utazott. Becsbe nagyanyjához, 
Andrassy Manó grófnőhöz, a többiek 
azonban Budapesten maiadtak.

Az egyiptomi és szudaui vadásza
tokon kívülük Jussuf Kneiuai basu 
rokona, Kiazim Fuad basa is ré&zt- 
vett, akit tudvalevőleg Abdu; Hantid 
szultán halálra Ítéltetett, de apja, a 
nagy szerepet játszó Faud basa, ide
jekorán megszöktetette Konstanti
nápolyból.

Windischgrátz Lajos herceg ma 
gával hozta Jussuf Khemal basa 
ajándékát, két fiatal oroszlanköiy köt, 
melyek erős vörös fényői'aketrecben 
tették meg a hosszú utat. A fiatat 
oroszlánok kedd délutánig a Kükk 
Szilárd utcai Vécsey-palota zárt ud
varában játszadoztak és nagy el- 
vágygy al faltak fel az ebédre kapott 
hatalmas adag nyershust. A kis hím 
oroszlán mar most is harapós bestia 
és remélhetőleg olyan hatalmas pél
dány lesz belőle, amilyen az apja 
volt, amit a herceg ejtett el. A két 
kis oroszlánnal együtt állatkertijük
nek most már összesen tizenegy 
oroszlánja lesz.

Az öttagú főúri vadásztársaság 
Egyiptomban és Szudánban a kö
vetkező vadakat ejtette el : ti darab 
him oroszlánt, 2 párducot, 5 hím ele
fántot, ő orrszarvút, ó vízilovat, 15 
vad bivalyt, 4 zsiráfot, egy zebrát, 
122 antilopét, 14 krokodilt, 30 gazel
lát, 2 hiénát, 4 vadkutyát, 2 na
gyobb majmot s 24 különböző vad 
szárnyast.

Itt említjük meg, hogy juiius hó
ban Jussuf Khemal hasa hosszabb 
tartózkodásra Magy arorszagra jón és 
tárospataki birtokán fog maradni.

Zemflénvdrmegye tör- 
: íny  ható sági b i zotts ága
m a , szerdán délelőtt gyűlt 
egybe a tavaszi közgyűlés 
megtartására. A  tanács• 
hozásra hatalmas anyaga 
több, m in t zoo tárgy hal- 
mozódott össze. A  bizott
sági tagok Meczner fő 
ispán elnöklésével Igen 
ssíp számban jelentek meg 
s nagy érdeklődéssel k í 
sérték a nem egy helyütt 
rend ki: -ült f  ok tos ságit vár
megyei ügyen egyes pon t
ja it. A  délelőtti tanács
kozásról a következő tu 
dósítást a d ju k : 

a
Az elnöklő főispán üdvözölvén a 

megjelenteket, megnyitotta a köz 
gyűlést, melynek első pontja a Lu- 
dovika Akadémiában a néhai gróf 
Butt'er János-féle alapítványi helyre 
pályázó ifjaknak jelölése volt. Két 
pályázat érkezett be, a pályázók 
Füzesséry Ernő és Mezser Zoltán. 
Ezek közül a tvhat. bizottság nagy 
többséggel Füzesséry Ernőt jelölte 
első helyen.

(A K ossuth-izobor )
Az alispánnak a Kossiith-szobor 

leleplezési ünnepélye tárgyában elő 
terjesztett javaslata kapcsán Bajusz 
József bizottsági tag erősei) támadta 
a szoborbizottságot s mindazokat, 
akik a szobor felállítása körül szere 
pet játszottak, mert a szobiot nem 
oda helyezték el, ahová a vármegye 
elhelyezni hatáiozta.

— Xagy dolog ez, — úgymond, — 
hogy a jogerős varmegyei határo
zatot félredobták ; ily 1 örülmények 
közt nem csoda, ha a kormány a me 
gyek autonómiájának elvételen gondol 
kozik.

Az elnöklő főispán ezért a kije
lentésért rendre utast tóttá Bajusz Jó
zsefet, a bizottsági tagok pedig, — 
minthogy a szobor teljesen kifogás
talan elhelyezést nyírt, egyhangú
lag napirendre térték a dolog felett.

Ezután az alispán javaslata szerint 
elfogadlak a stoborleleplezés követ
kező prograiumját:

A leleplezés napja május hő zó a, 
mikorra meghívjak a Kossulh-csalu- 
dot, a törvény hozást, az Akadémiai 
stb. stb. A leleplezés ilyen rendben 
megy végbe:

1. Hyiunusz, éneklik az újhelyi 
egyesült dalárdák.

2. Meczner Gyula megnyitó he 
széde

3. Dr. Hornyay Béla ismerteti a 
szobor történetét.

4. Meczner Béla ünnepi beszédet 
tart.

5. tejes István püspök költeményé
nek -zavalata.

Ü. Dokus Gyula alispán átadja a 
szobrot Ujhely polgármesterének.

7. Barkas Andor polgármester át
veszi a szobrot.

8. Hymnus.
ü. A koszorúk elhelyezése.
Délután 0 órakor leleplezik a bor- 

ji-i Hakúczi-em éktablát, 2tí-él) pe
dig Monokon a Kossuth szülőhazán 
elhelyezett emléktáblát.

(Bizottságok választása )
A közgyűlés az adófelszólamlasi 

bizottság rendes tagjaiul dr. Hornyay 
Bélát és Juhász Jenőt, póttagokul 
pedig id. Róth Józsefet és Kadar 
Gyulát választotta meg. A banya 
adó tárgyalására kiküldött bizott
ságban rendes tagok lettek Brazorad 
Hezső és Bokor József, póttagok 
Aetel Izidor és 'latár Lajos.

Ezután a íüj<<g),ö felolvasta az 
•lupán ívneg) eűea jelentését, me

lyet a közgyűlés egyhangúlag tu- 
domásul vett.

Majd ellenvetés nélkül megszavaz
tak az előadói javaslat értelmében 
iüoo koronát Tisza Kálmán budapesti 
szobrára.

(500 munkásház.)
Nagyfontosságu tárgy követke

zett m ost: az alispán javaslata 500 
munkásház létesítése tárgyában. A 
imgy gondd.il mogsztrkesztett s 
eléggé nem dicsérhető, humánus ja
vaslatot a közgyűlés egyhangúlag 
magáéiul tette. E szerint a vármegye 
elvileg kimondja, hogy amennyiben 
kellő számú munkás jelentkezik, ál
lami támogatással 500 munkásházat 
létesít és pedig:

Sátoraljaújhelyen ioo, Monokon 10, 
Szerencsen .20, Legyesbónyén 10. 
Ivat kán és Ónodon 1Ó, Bekecsen 10, 
Mádon 25, Tállyán 25, Zomhoron 
10, Tokajban 30, Bodrogkoreszturon 
10, Szegi ben 10, Szegi Ion gon 10, 
Bodrogolasziban 10, jBodrogzsadá- 
nyon 10, Erdőbónyén 10, Erdőhor- 
vutin, Komlóján és lláromhután 
10, O asziiszkán 20, Tarcalon 20, 
Tolcsván 30, Hercegkuton 10, Mak- 
koshotykán 10, Vámosujfalun 10, 
Sárospatakon 30, Károiyfalván 10, 
Borsiban és Szőllőskén 10, Kis- és 
Nagy torony án 10, végül Csarnahón, 
Kisbarin és Nagybárin 10 munkás
házat.

A közgyűlés megbízta az a i-pánt 
az előké.-zitő intézkedések megtéte
lévei s e fogadta az alispán felirat- 
tervezetét a földiuivelésügyi minisz
terhez. Ennek a feliratnak petit urna 
az, hogy a miniszter tárcája terhere 
adjon évi 3 százalék hozzájárulást a 
vármegye áltál a munkásházakra fel
veendő kölcsön tőke- és kamattör
lesztéséhez.

Néhány apróbb ügy elintézése 
után a közgyűlés tanácskozásait dél
utánra halasztották.

A HITELBANK
ALAKULASA.

A LEGFRISSEBB 
PÉNZINTÉZET UJHELYBEN.

IPARI ÉS KERESKEDELMI 
VÁLLALKOZÁSOK

Az elmúlt vasárnapon a legújabb 
bank, — a tizinketlcdik — tartotta 
alakúm közgyűlését. Az újhelyi Hi
telbank r. t. — ez lesz az uj pénz
intézet neve, — azzal a jelszóval 
indul utjara, hogy a baukszakmabu 
vágó üzleti tevékenység melleit Uj 
Csapást is vág az újhelyi péuzpiaeon 
ipari és kereskedelmi vállalkozások 
szamára mozgatván m< g a töket. 
11a az uj bank ezt a programjai cél
tudatosán és sikeresen keresziü viszi, 
s egyébként is megfelel hivatásának, 
akkor valóban uj vért önt keservt- 
sen pangó közgazdaság! életünkbe s 
egyúttal megszünteti azokat az aggó- 
dunnákat, melyek méltán keitek lel 
az újhelyi pénzintézeteknek a pénz
piac forgalmúhoz képest túlságosán 
gyors szaporodása miatt s melyek
nek annak idején lapunkban is han
got adtunk.

Az uj alakulásról a következő tu
dósításunk számol be :

A városháza tanácstermében tar
tott közgyűlés vezetésére a illegje 
lelitek dr. Grosz Dezsőt kertek lei, 
•  jegytők nyvel dr. Karai Annin 
vezette, míg Hitelesítők Szendrey Jó
zsef és dr. lsepy Tihamér létük.

Dr, Grosz Dezső elfoglalván az 
elnüiti széket, konstatálta, hogy 
1325 részvény kepviseletebun 33 
részvényes jelent iueg s így a köz
gyűlés hatarozatkópes. Majd bejt km. 
telte, hogy oftszüseU 3718 részvényt
jegyeztek , dt* mivel alapit^ a

alaptőkét 70),OK) koronában haté 
rozták inog s igy csak 280u rész 
vényre volt s z ü k s é g ,  ezért 018 rész 
vényt storniroztak. A jegyzett rész 
vények 10 százaléka befizettetett «, 
ez összeget egyelőre betétkönyvek
ben helyezték el.

Ez adutoknak felülvizsgálására a 
közgyűlés dr. Grosz Mórt, dr. D án - 
dovics Jenőt és Dioszeghy Pált kül
dölte ki, akik a gyűlés felfüggesz
tése után nyomban elvégezték fela
datukat s az újból megnyitott köz
gyűlésen jelentették, hogy az adatok 
mindenben megfelelnek a valóság
nak. Erre a közgyűlés egyhangúlag 
kimondotta a bank megalakítását. 
Vezérigazgató lett dr. Grosz Dezső, 
ügyészek dr Holló Andor és dr. Karai 
Ármin, pénztáros Grünspan Hermáim.

Ezután dr. Garat felolvasta az 
alapszabálytervezetet, melynek leg
fontosabb pontja, hogy a bank az 
ipar, kereskedelem es tnezőgazdasag 
érdekeinek élénk felkarolásaiul/ a bank
szakma összes ágait mivelni fogja. 
A közgyűlés az alapszabály tervezetet 
elfogadta.

Igazgató tagokul az alapitók dr. 
Davidovics Jenőt, Szendrey Józse
fet, Waller Józsefet, dr. Fuehs Emit, 
dr. Fuehs Ignácot, Klein Jenőt, 
Keichard Ármint, Moskevits Adolfot, 
Nagy Albertét, Stépán Tihamért, 
Ková's K ixolvt és 8clivartz Miksát 
nevezték ki. Felügyelők Diószeghy 
Pál, Klein Pál, dr. Isépy Tihamér, 
Grosz Ignác és dr. Grosz Mór lettek.

Végül a küzgyü'és az alapítóknak 
a felmentvény t megadta s dr. Gross 
Dezső rövid beszéde után, melyben a 
részvényesek helyeslései közben 
nagyjából körvonalozott programúiét 
adott, véget ért.

IZGALMAK
A S Z Ö V E T K E Z E T I  

B O L T  MI ATT.
ZAVARGÁSOK

NAGYGÉRESEN
A magyar falut éleseit jellemző 

eset történt az elmúlt héten Nagy
gépesen. Az ügy bői kár volna mesz- 
szemetiő konzt »|Uenciákat levonni, 
esetleg felekezeti gyűlölködést és 
felekezeti villongásokat keresni ; 
mindössze annyi történt, hogy a 
la u eddigi boltosai, kik egy szövet
kezeti bőit alakításával veszélyez
tetve látták exisztenciájukat, elkese
redésükben mzultálták az alakuló 
szövetkezet élén álló tanítót, mire a 
felháborodott nép ellenük fordult » 
csak a falu vezető embereinek kö
szönhető, hogy nagy on súly osan el 
nem bánlak velük. A nagyérdekü eset 
részletei a következők :

E hó 17-én Nagygéresen egy 
csomó gazdaember értekezletet tar
tott, amelyen elhatározta, hogy szö
vetkezeti boilot létesít. A szövetke
zet elnökének megválasztották Miku 
Lúszlót, a fiatal református tanítót.

A falu zsidó boltosait, nagyolt butí
totta ez a határozat. Különösen 
Grüufeld Izidor korcsmáros volt el
keseredve. E hó 2U au este 7 óra 
tajbau Grünfeid, miután előbb oda
haza alkohol-rendszer alapjait nemi 
bátorságot vett tua ahoz, két társá
val, Klein Árminnal s ez utóbbinak 
sógorával, Keizler Márton szerencsi la
kossal elment a tanítónak az iskolá
ban levő lakására. Mar az udvaron 
nagy lármát Csaptak, kivált Grüufeld 
pocsékolta bitangnak, gazembernek 
a tanítót. Majd berontottak a la
kásba, ahol az eiőszobábau találtak 
a zajra előliütő Unitót,



Szerdát április 26.

_ A szivedet szúrom ki resztül, te
bitang, — ordította GrUnfeld, azon
ban szúrásra mégsem kerítette a 
dolgot, ellenben öklével egy párszor 
aroul ütötte a meglepett tanítót, ki 
ekkor botot ragadott.

Látván, hogy az ügy már igen 
komoly, társai megragadták és érd- 
szakkal kivitték a lakásból a meg
vadult korcsmárost. A tanító persze 
utánuk sietett és csakhamar egy 
sereg ember futott össze a házakból. 
Mikor ezek értesültek róla, hogy mi 
történt, fenyegető magatartást mu
tattak Grünfeldók ellen, akik berue- 
kültek Klein Lajos szatócs házába s 
eltorlaszolták az ajtókat.

A ház előtt pár pillanat alatt t>0- 
70 főnyi tömeg állott, melynek fel
háborodása, amint a tanító iuzu'tá- 
lásának híre terjedt, egyre nőtt. 
Csakhamar kőzáport zúdítottak a hatra 
majd kupakkal, ásókkal, botokkal kezd 
tek döngetni az ajtókat.

Kétségtelen, hogy az egyre sza
porodó, méltán felizgatott néptöm* g 
ssetszedte volna a házat a benne le 
vőkkel együtt, ha még idejében a 
hely színére nem érkezik Pál József 
községi biró, Keresstury József ref. 
lelkész és Dobay Lajos földbirtokos. 
Ezek nagy munkát végeztek, áruig 
a népet valahogy lecsillapították és 
szétosztásra bírták. A házba beszorult 
emberek azonban csak reggel jöttek 
ki. mikor az eseményekről értesített 
királyhelmeci csendőrség járőre meg
érkezett.

Az ügyből most monstre-biinper lesz. 
A hatalmas vádiraton most dolgozik 
Eiserth István kir. főügyész-helyet
tes. Vádolva lesznek e.yfeiő. Urün- 
feld és két társa a tanító sérelmére 
elkövetett dolgokért, másfelől id. 
Tutik József, Pusztát István és Bá 
n y a t  István valamint 27 társuk, akik 
az ostromban állítólag nagyobb sze
repet játszottak. Szerepelni fog t* r- 
möszetesen egy nagy sereg tanú is, 
úgy hogy nagyszabású tárgyalásra 
san kilátás.
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II I R I: k.
A szinikerület

megalakulása.
— Ujhely szezonja ezután 

csak két hónap. —
Vasárnap délután megalaku l a fel

vidéki szinikerület. Ennek uz alaku
lásnak legfontosabb uj mozzanata, 
hogy a jövőben csak két /tona/ou at, 
— decemberben s januárban — ját
szik majd Ujhelybcii a szintursuiat.

A vasárnap délután Sátoraljaúj
helyen lefolyt kerületi értekezleten 
résztvett gr* f Festetie/i Andor, orszá
gos sziuészeli felügyelő is. A sátor
aljaújhelyi szinügyi bizottság kép
viseletében Dókus GyU:U, la t  kas Au 
dór és Fhlert Uyuia jelentek meg és 
a kerülethez tartozó többi varosok 
mind írásban jelentették te  határoza
taikat és igényeiket, A nyeri átira
tok és a sziuészeli felügyelővel való 
megállapodások után az értekezlet 
kimondotta a kerület megalakulásai 
és elhatározta, hogy a kerület a jö
vőbeli felvidéki kerület óéven lóg 
szerepeim. A kerülethez — az eddigi 
megailapodasok értelmében — a ko 
vetkező várok tartoznak: Eperjes, 
Sátoraljaújhely, Rimaszombat, Bereg
szász, Rozsnyó, Ózd es Nagyiuihaiy.

Elhatározta továbbá az ertekedet, 
hogy a jövőben a kerület sziuiügyeit 
egy kerületi választmány fogja in
tézni, melybe miudeii varos 2—2 ta
gol delegál. A választmány a maga 
kebeléből választja az emoköt es a 
szükséghez képest minden esztendő 
beu más s más helyen tartja az üté
séit. A kerület négy esztendőre ala
kult meg es az trtekeziel az első 
évre, mely 1911. szeptember elsején 
kezdődik és 1912. aug. végén jár le 
Mezey Kálmánt jelentette ki a ke
rület igazgatójául.

A síiniévad beosztása a következő : 
szeptember 1-től szeptember 31*ig

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

I Rimaszombaton, okt. 1-től november 
I 30 ig Eperjesen, december í tői januar 
\ő t“tg Sátoraljaújhelyen. febiuár 1 tői 
február 28-ig Rozsnyón, március 1- 
tól március 20 ig Ozdon, március
21- tol április 2' Mg Beregszászon, 
április 21-től jumus lő ig Eperjesen, 
június 16-tól julius 31-ig Beregszá- 
szászon és augusztus l tol augusztus 
27-ig Nagyruihályon játszik a szín- 
tár-ulat.

Végül Eperjes átiratára elhatározta 
a vasárnapi értekezlet, hogy a szín
igazgató állami szubvenciójának 3000 
koronáról legalább Ö0<Xi koronára 
való felemelését fogja kérni * kor
mánytól.

Felkérjük lapunk helybeli előfizetőit, 
hogy május 1-i lakásvaltoztatásaikat 
szíveskedjenek idejeben közölni velünk 
hogy a lap kihordása zavartalanul foly
hasson tovább

— A Jegyzoegyesület közgyűlésé A
Zumplénmegyei Jegyzőegyesület ma. 
szerdán d ‘lelőtt 8 órakor Szotak Ist 
ván elnökletével közgyűlést tartott. 
Ezen bemutatták és tudomásul vet
ték a rendezőbizottság jelentését a 
IJók u--ünnepségről. Megállapították, 
hogy a gyűjtés 7797 kor. 82 fillért 
eredményezett s elhatározták, hogy 
ezt az összeget az egylet többi pén
zével együtt a Sárospatakon letesi 
tendő jegyzői internatus céljaira for
dítják. Végül jegyzőkönyvbe iktat
tak Szotak Istvánnak, Racz Jánosnak 
és Illeshazy Endrének a gyűjtés és 
rendezés körűi érdemeit.

A szerencsi járási jegyző-egylet 
támad 5 körlevelet tett közzé Seoták 
István megyei egyesületi elnök el
len s bejelentette, hogy a szerencsi 
járás összes jegyzői kilépnek a me
gyei egyletből. A közgyűlés Ureczky 
•Sándor ujszomotori körjegyző szé
pén megokolt javasaidra kimon
dotta, hogy sajnálattal halja a ki
lépésekről .-zóló bejelentést, ezidő- 
szeriut azonban nem veszi ludoma 
sUi azt, mert a járási egyletet netu 
tartja hivatottnak és jogosítottnak 
ilyen bejelentésre. Szotak István el 
nőknek a tám idussal szemben fel
tétlen bizalmat szavaztak.

Nehány folyó ügy elintézésével 
véget ért a közgyűlés, mely után 
a j gvzók küldüttségileg tisztelegtek 
M eczner  Gyulánál, l:i előtt a szónok 
nyomatékosan hangoztatta, hogy 
valótlan, kósza híresztelés az, mintha 
a Jegyzőegyletben politikát folytat
nának, majd tiszteleglek Dókus Gyula 
alispánnál, kinek a jegyzők Cso
portképét nyújtották át meleg ud 
vözlő beszéd kísérőiében.

— Városi közgyűlés. Sátora'jaujliely 
város képviselőtestülete e ho aS au, 
pénteken d. u. fel 3 órakor közgyű
lést tart, melynek tárgysorozatát ma 
kiiidóite szét Farkas Andor polgár
mester. A tárgyak között szerepel
nek többek között a Valkovszky-íeie 
sikkasztás ügyében hozott fegye im 
ítélet, továbbá Kiucsessy l*eter in
dítványa a tűzoltóság dolgában, a 
napipiacz kérdése és még számos 
uagyérdekességü ügy.

— Vayo Gyula t metése. I ágó 
Gyű'a állami elemi iskolai es koz.-, 
ipariskolai igazgató temetése e ho
22- én d. u. 3 urakor ment vegbu 
városunk és környéke közönségének 
úriuat részvétele mellett Az elemi 
iskola udvarában felálllitott díszes 
ravatal előtt Fejes István ref. püspök 
mondott a naia már megszokott 
ékesszólással gyönyörű gyaszb -sze
det, mely a gyászoló közönséget a 
künnyezesig megiuditotta. A ko.tji 
lendülettel előadott, feiiszárnyaiu be
széd méltó módon domborította ki 
a boldogultunk a uépuevelésügy to
ré u szerzett kiváló érdemeit. Ezután 
megindult a beláthatatlan néptöraeg- 
ből álló gyászmenet, elöl az állami 
elemi iskola tanitókarától vezetett 
ezer növendékkel, az altatni púig. 
leányiskola és a Caroiineum leány- 
nevelő-intézet tanulóival. A nyitott 
sírnál Fnyedy Andor ref. káplán mon 
dott megható gyászbeszédet, majd 
Molnár Gyula igazgató búcsúztatta 

p boldogultál a* elemi iskolai tanító

testület nevében, tartalmas, szép be
szédében ismertetve az elhunyt ki
váló lanférfiu élete folyását és ál
dásos működését. Kot se Rezső sáros
pataki tanítóképző intézeti tanár, ta- 
nitóegyesületi igazgató, a Zemplén- 
vármegyei Általános Tanítóegyesü
let nevében helyezett koszorút a 
sírra és mondott rövid, de velős sza
vakkal isten hozzadot a tanitóegye- 
sületi életben is nagy tevékenysé
get kifejtett elhunyt egyleti ale'nük- 
nek. Úgy a gyászháznál, mint a 
sírnál a megboldogult kitűnő veze
tése alatt több évtizedig állott gyár 
tolepi dalárda, valamint a ref. dalárda 
énekelt megható gyászdalokat Szalay 
Béia ref. kántor szakavatott vezetése 
mellett.

Ezzel egy korán megszakadt, te
vékeny és hasznos élet végleg visz- 
szaadatott az anyafőidnek. Vágó 
Gyula nincs többé! Emlékét azon
ban őrizni fogják alkotásai, tanítva- 
ványainak és barátainak sokasága. 
A melyen sújtott gy aszoló családnak, 
amelynek az elhunyt mindene volt, 
szolgáljon \ igaszlalásui és enyhülő 
sül, hogy a társadalom minden ré
tégéből ezren meg ezren vesznek 
ívszt fájdalmukban.

— Kinevezés. A pénzügyminiszter 
Antalóczy Izidor kiralyheirneozi adó
hivatali lisztet, eddigi állomáshelyén 
és a X. fizetési osztályban való 
meghagyása mellett, ad íhivalaÜ el 
lenőrré nevezte ki.

— Van-e kolera5 A múlt heti 
bálványos-tanyai vészhir dolgában 
mind erősebbé váiik n bizonyos i 
ság, hogy a j  kolera —  veszedelem 
szerencsére egyáltalában nem fe
nyeget. Az elhunyt szolga esete  
teljesen elszigelten áll, azóta seni- 
mitele újabb gyanús körülmény 
nem merült fel s igy bátran el 
fogadhatjuk a boncolásnál mükü 
dött dr. Löcherer Lőrinc és dr. 
ll 'eisz Bertalan véleményét, mely 
szerint koleráról az el huny hűi l  sem 
volt szó, hanem csak valami a 
kolera tüneteihez hasonló husmér- 
gezésről vagy egyéb súlyos m eg
betegedésről. Egyébként az óva
tosság sohasem árt s ezért Bes- 
senyey főbíró mindmáig a leg
nagyobb gonddal ügyel az óvó- 
íntezkedések betartására.

— Hivatal vizsgálat, líissenmann tű z
kár kir. tanácsos, pénsügyigazgató f. 
iió 21. és 22 én rovanc;olast tariott 
a nagymihalyi adóhivata bán, mely
nek hefcjeszlével a Iái öltük es ta
pasztaltak felett lovag Riebel Karó.) 
hivatalfőuöknek megelég* d 'sét fe 
jezte ki.

— Háziipari kiállítás. A vasárnap 
megnyílt s kedden este zárult nép
művészeti és háziipari kiállítást ál
landóan nagy szamrual látogatták s 
,’ásariási kedvben sem vo t hiány. 
A nem nagy igényű, de csinos ki
állítás Ujhelyen tisztességes sikert 
ért el.

— Urania eloadas a gyártelepen
Sikerült előadást tartott ismét a bu 
dapesti Uránia színház hely b .ni fi
ókja u gyártelepi munkás ebéd őben. 
Ez alkalommal Fischer es jTorg nagy 
hírre emelkedett darabja „el vasút" 
került vászonra. A darab bő tanul 
ságot nyújtott a vasút körébe vágó 
összes szakdolgokban, színes s mozgó 
képek sűrű egymásutánjával és az 
ezeket kisérő megkapó magyaráza
tokkal. Utóbbiakat az e őadason je
len volt egyik szerző, Fischef budi- 
p isti mérnök személyesen olvasta 
tel. Az előadást a közönség nagy 
érdeklőJéssel és élvezettel nézte vé
gig*

— A vetések áilasa. A egész vár
megyében panaszkodnak, hogy a ve
tések többé-k .vésbbé hiányosak, az 
egér és a tavaszi fagyok sok kárt 
okoztak, úgy, hogy ennek folytán 
több gazdaságban .nagyobb területe
ket kellett kiszántani. Ezekulan ítélve 
legjobb esetben is csak küzépter- 
a ésie lehet kilátásunk.

— Halálos baleset a petróleum- 
gyárban. Jásztor Lajos az újhelyi 
petroleuragyár 25 éves fűtője mun
kaközijén egy 3 méteres mély, forró 
; ízzel telt kádba bukott, és súlyos 
égé.-i sebeket szenvedett. Beszállí
tották a közkórházba, ahol ma dél 
előtt meghalt.

Közgyűlés. A keresk. társulat
folyó hő 30 án d. e. 11 órakor a 
városháza nagytermében tartja évi 
közgyűlését, melyre a társulat üsz- 
sies tagjait ezúton is meghívja az 
elnökség. Tárgysorozat : 1. Évi jelen
tés. 2 Az 1910. évi számadás. 3. 
Az 1911. évi költségvetés tárgyalása. 
4 Elfogadás esetén a felmentvény 
megadása. 5. Bejelentett indítványok 
tárgyalása.

Elfogtak a tolvaj inast- A buda
pesti rendőrség távirati értesítést 
küldött, hogy tegnap a fővárosban 
letartóztatták Magyar Ferenc Ki óve.*, 
inast, ki gazdájától Rimár József 
újhelyi építésztől 000 korona kész
pénzt s több betétkönyvet lopott. A 
könyveket megtalálták, a pénz már 
elcsúszott.

— Közszemlén. A f. évi földadó 
felosztási jegyzék az 1883. évi 
XL1V. t.c. lü §. rendelkezéséhez ké
pest f. évi április hó 22-től 30-ig be
zárólag a város adóügyosztályában 
közszemlére van kitéve, azt a jel
zett időben hivatalos órák alatt az 
érdekeltek megtekinthetik és az el-
i.mi észrevételeiket írásba foglalva 
15 nap alatt a város adóügyosztá
lyánál előterjeszthetik.

— Kaland Peer János paphazai la 
kos, erdőőr a Tölgyehegyen átfolyó 
patakon hajtott keresztül szekérévé1, 
mely fóiboru t és maga alá temette 
az erdőőr egész csaladját. Nagy ne
hezen kikászolódiak a vízből és a 
kocsi alól, de az egész bevesárlott 
l.olmijok, ii*«zt, cukor, szőnyeg a 
vízben maradt. A tárgyukat Sony ka 
Jánosné, Bon) ka Vaszi y és Kadlyak 
József tölgy eshegyi lakososok meg
találták és házuknál elrejtették a 
megtalálóknak Ígért jutalom dacára. 
A csendőrség a házkutatások sorún 
á holmikat megtalálta.

— Egyenlő levelboritekok. A postai 
lévé.forgalom lebonyolításánál, a 
gyors • xpediáiás tejesítésénél nagy 
szerepűt játszanak a bélyegzőgépek, 
amelyekkel nagy gyorsasaggal lehet 
i k-véibélyeg lebélyegzései teljesí
teni. Ez azonban csal akkor teljesít 
liető, ha a borítékok lehetőleg egy
forma nagyságúik és a bélyegek a 
boríték jobboldali belső sarkara van
nak ragasztva. A ii i közönségünk 
azonban még ebben is nagyon kü
lönös és éppenséggel nem szolgálja 
a posta érdekeit. Ahány levélíró, 
ahany cég, annyiféle borítékot lát
hatni. A bélyegeket meg minden
hova ragasztjuk, csak a kellő helyre 
nem és legáltalánosabb a rossz szó 
kás, hogy a bélyeget hátul, a záró 
pecsét helyére ragasztják. Nagyon 
is megokolt tehát Hteronymi keres
kedelemügyi miniszternek a kassai 
kamarához intézett felhívása, hogy 
hasson oda, mikép a kereskedelmi le
velezés burkolásara lehetőleg egyenlő 
nagyságú borítékok használtassanak. 
Megilleti ez a felszjlitás az egész 
közönséget is.

— Harcszerü loyyakorlatok. A pol
gármester értesíti a varos közönsé
gét, hogy a helybeli ru. kir. 3-ik hon
védzászlóalj az állományba tartozó 
legénységgel harcszerü lövészetet fog 
folyo ho ay-eit délelőtt 8 órától dél
után 1 óráig tartani a Rudabányács* 
kától északra fekvő magaslaton (Rit
kahegyen). Lő vonal : a Bozsvapa- 
taktúl északi!) ugati irányban Ritka
hegy felé, Feketehegy és Nagyhall
gató irányában. Veszélyeztetett köz
ségek: Sátoraljaújhely, Ruda- és 
Kisbányácska, Hosszulaz, Mikóháza, 
Kovácsvágás valamint ezen köziégek 
között fekvő terü et. A polgármester, 
a midőn ezen körülményt a közön
ség tudomására hozza es a veszé
lyeztetett területeken való közleke
dést betiltja, egyúttal felhívja a város 
közönségét, hogy a kitett időben és 
helyen sajat jól felfogott érdeké
ből ne közlekedjék,



Kiadó szoba. Külön bejárati! I 
csinosan bútorozott utcai szoba 
kiadó (Andrássy-utca 19. sz.)

Menyasszonyi kelengyék beszerzésé
re ajánljuk a helybeli előnyösen ősmert 
Barna Dezső czéget.

Szerkesztő: Teleky Sándor

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

K iadó tu la jdonos : 
L A N D E S M A N N  M IK S A

Ajánl
szép tölgy oszlopokat, rigliket 
és gerendákat jutányos árban 
és bármeiy méretben

ifj. Heimlich Jözsef
Sárospatakon.

_  ELADÓ
az Andrássy-ut 44. sz. alatti ház 
valamint a város határában fekvő 
mintegy 12 kát. hold szántó e's 
rét. — Felvilágosítás dr. FUzes- 
séry Zoltán ügyvédi irodájában 

kapható.

33 Mám ]4)________________

H A  Ö N
egy gazdaságos 

Dzembiztos
kiváló munkateljesitményii

motoros c sep io ta ie te t  eionjós árián,
kedvező fizttéiai módozatokkal telj«s 
•xavatossággal,  beszerezni óhajt, ujj)- 

turduljon megkeresessei

Sziics Ödön
Budapest, VI , Nagymező-utca 66.

SsAiu s l a t l  t i i l i v g U 'l a t o g i  • •  i f a n  K e l k e  
• enfce J a l i u i» a n « » U n  ít i ,« .>  n u e r a
árjegyzéket e» költseg\ete»t üíjmen- 

lesen küld meg.

961—1911 Vh.
Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. jbir6ság910 V. 
17Uö7*z. végzésé lolwan Ludescher 
Tivadar 211 kor. kúveteleséuek és 
járulékainak behajtása végett 1911. 
évi eprilit ho 27 en d. e. 10 orakor 
bauj-üelyben Rákóczi-u 02. sz. al. 
a vnajlast. szenvedő lakasun elar 
veretem azon 1090 koronára becsült 
ingókat, melyeket a saujheiyi kir. 
jbsagt 910 í>p. 111. 847 3 sz. végrehaj
tást rendelő végzésé atapjun a 910.
V. 107Ö3 sz. végrehajtási jkvben fe- 
luitogiaitaiu s melyek a 010. V. 
1704/2 sz. alapfuglalast jkvben l —11 
t. ai. vaunak összeírva u. iu. búto
rokat, húsvágó «s (jueschgépet, kol- 
baszarut stb.

Sátoraljaújhely, 1911. ápr. 12-áu.
Rotner Imre, bír. végrehajtó.

67/2—1911 végrszáiu.

Arvereei hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó 
etennel közhírré teszi, hogy a »auj- 
helyi kir. tvszeknek 1910. é f i  V. 
20*30 sz. végzése folytán Ur. Gom
bos Bertalan ügyved által képvi
selt Reisiuau Hermán felperes részere 
800 kor, tőkekövetelés s jár. erejéig

F E 1 . S Ö M A G Y A R O R S  Z A G 1 H l  R L A P __ ozeraat április 26.

elrendelt kielégítési végrehajtás folyt 
alperestől lefoglalt és 1820 korouara 
becsült ingóságokra a K.-helrae«zi 
kir. jbiróság 1910. V ö3ö/3szárau| 
végzésével az árverés elrendeltet
vén, annak a korábbi vagy fe- 
lülfoglaltatók követelése erejéig is, 
amennyiben azok törvényes zálog
jogot nyertek volna, alperes üzletbe-j 
lyiaégében Nagytárkányban leendő 
megtartására határidőül 1911 évi 
május ho 3-lk napján d e. 10 órája 
kitiizetik, araikor a biróilag lefoglalt 
rőfös áruk, férfi és gyermekruha

egyéb ingóságok a legtöbbet Ígé
rőnek készpénzfizetés mellett, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az el
árverezendő ingóságok vételérából a 
végrehajtatókövetelését megelőző ki- 
elégittetéshez jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki uem 
tűnik, első! bségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéséig alulirt kikül
döttnél írásban vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdet
ménynek a bíróság tábláján történt 
kifüggesztését követő naptól szá- 
raittatik.

Kelt Hiteimet, 1911 évi ápr. hó 
21 napján.

Udvarhelyi Béla
kir. bírósági végrehajtó.

Tk. 5678 1 911. szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A saujheiyi kir. törvényszék mint 
telek könyvihatóságküzhi réteszi, hogy 
dr Garai Ármin ur áltál képviselt 
ttóth Albert végrehajtatónak Hert- 
stein Péter vhajtást szenvedő elleni 
2000 k. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a saujheiyi kir. 
törvényszék területén levő fék e köz 
ség határában fekvő a cékei 5. sz. 
betétben A I. 1—3 sorsz. 22ő, 221 
és 229 hrsz. alatt llartstein Péter 
nevén álió jószágtestre 885 koronában 
ezennel megállapitott kikiáltási ár
ban az árverést elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlan az 
1911- évi május ho 23. (huszonhárom) 
napjanak délutáni 3 orakor t ’zék 
községházánál megtartandó ny i - 
vunos árverésen eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsatának 10 százalékai 
vagy is 88 korona 50 fillért ké 
pénzben vagy az 1881. évi 00. 
törvénycikk 42. §-a bán jelzett árfo
lyammal számitolt s az 1881 évi no 
vember hó 1-én 3333. szám alatt ke.t 
in. k. igazságügy miniszteri rendelt t 8. 
§-ában kijeid.t óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez lettmii, 
avagy az 1881. évi 00. t. c. 170 § a 
értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kialli 
tott szabályszerű elismervényt átszol 
g áltatni.

1. a kir. tvszék. tkvi. hatósága 
megállapítja, miszerint: a fenti in. 
gallan a kikiáltási árnál alacsonyabb 
vételárban le nem üthető,

2. hogy azon árverelő a ki a ki
kiáltási arat meghaladó Ígéretet tesz 
köteles nyomban a leütés után bá
natpénzét az általa igén vételár 10 
százalékáig kiegészíteni, mit ha el
mulaszt, igéreto figyelmen kívül ma
rad s a haladéktalanul folytatandó 
árverésben mint árverelő többé részt 
uem vehet.

3; Az utőajánlat az utúajánlatot 
levő az esetben is köti ha az utó
ajánlati árverésen meg sem jelenik.

4. Ha az ulóajánlatot meghaladó 
ígéret nem tétetnék, az ingatlan az 
utóajánlatot tevő javára ülendő le.

5. Az utóajánlati árvensi vevő s 
vételáron felül az utóajanlati árve 
réz biroiiag megállapítandó költségeit 
is fizetni tartozik.

Sátoraljaújhelyben a kir. törvény
szék ni in* telekkönyvi hatóságnál 
191,. évi ápr. tó  7-ik napján.

Wieland s. k. táblai bíró.

Értesítés.
A nagyérdemű közönség L>. tudomására hozzuk, hogy 

Sátoraljaújhely város területére a Magy. Kir. Államvasutak

szállítási hivatalát
elnyertük és

f. évi április hó elsejétől
kezdődőleg életbe léptettük.

Ezen fent jelzett hivatal felállításával kapcsolatosan 
elvállalunk mindennemű szállításokat, vasúti állomásról 
be- és kifuvarozást, kocsirakományt, tűzifát, épület fát, 
kő- és faszenet, bútorokat, bútor- kocsiba becsomagolva 
ezenni szállításra való megállapodás esetről-esetre meg- 
eg>ezés alapján történnek.

Midőn a nagyérdemű közönséget a legpontosabb és 
leggondosabb kiszolgálásról előre is biztosítjuk vagyunk 
kiváló tisztelettel
Telefon 37. Behyna testvérek.

f ,

b

Tiszavidéki

FÉLIX GYÓGYFÜRDŐ.
Jeli és  nyári gyógyhely Nagyvárad m ellett.
Európa leggazdagabb fo rró  kénes hőforrása, viz 

hőfoka 50" Celzius. G yógyjava lla t fürdő alakjában, csuz 
(reuma) és köszvény ellen. N ői betegségeknél, idült 
méh és betefészek, gyulladások, méh hurut me
dencebeli sejtszövetlob és izzadmányoknál. Ivógyógy- 
m ód alakjában idült gyomorbántalmáknál, makacs 
székrekedésnél, máj- és epehólyag betegségeinél, 
sárgaság és epeköveknél meglepő gyógyhatás. T ü kö r, 

kád, mór, szénsav és iszap fürdők.
1908. évben 8600 állandó fürdővendég. 

Á llandó fürdőorvos, állandó gyógytár, 250 kényelmes 
lakószoba, kitűnő vendéglők, jutányos étlap árak. Á l
landó elsőrendű cigányzene, vasárnaponként katona zene, 
tennis pálya, gondozott séta utak, fenyő erdő, 200 hol
das park. Május 1-től 16 vonat közlekedik naponta. 

Posta távirda, interurban telefon.
Curtaxe és zenedij nincs. Prospektust küld az Igazgatóság

ú

450— 1911. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A Tisza tolyó Csap község körüli szakaszán 191 I. 

évben végrehajtandó mederszabályozási munkálatokhoz 
szükséges 7000 m. 1 1. osztályú terméskő termelésének 
és szállításának vállalatba adása céljából a sátoraljaúj
helyi m. kir. folyammérnöki hivatalnál 1911. évi május hó 
0-én d. e. 10  órakor, nyilvános zárt ajánlati versenytár
gyalás fog tartatni.

A versenytárgyaláson az ajánlattevők, vagy azok kép- 
viseló'i jelen lehetnek.

A végrehajtandó munkálatok terve, a kötendő szer
ződés tervezet és az annak kiegészítő részét képezendő 
általános és részletes feltételek a sátoraljaújhelyi m. kir. 
folyammérnöki hivatalnál a hivatalos órák alatt megte
kinthetők és ugyanott szerezhető meg az ajánlati minta is.

Az ajánlatok — melyeket az ajánlati feltételek sze 
rint és az előirt minta használatával kell kiállítani — a 
fentjelzett nap délelőtti 9 és tél órájáig a sátoraljaújhelyi
m. kir. tolyammérnöki hivatal főnökénél nyújtandók be.

Sátoraljaújhely, 1911. évi április hó 20.

M. Kir. Folyammérnöki Hivatal.

Landoamann Mikaa ét Térté könyvnyomdáiéban Sátoraljaújhely.
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