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Pénzválság
és uzsora.

Sátoraljaújhely deuz. 3.

Egyre súlyosabbá válik a gaz 
dasági romlás. Háború nélkül is 
olyan rettentő nehéz a helyzet, 
amilyen évtizedek éta nem volt. 
S hozzá még a háború fenyegető 
veszedelme.

Mi lesz a vége, a jó Isten 
tudja. Az bizonyos, hogy háború 
nélkül is meg vagyunk már mi 
verve. Kereskedők, iparosok csak 
úgy vergődnek. Csuda, hogy bír
ják még a küzdelmet. Hitel nél
kül, egyre növekvő drágaság közt, 
nagyrészüknek tönkre kell menni, 
ha tovább is igy tart.

S ezekben a nehéz időkben, 
mintha nem is volna kormánya 
Magyarországnak. A minisztere
ink mintha nem is látnák a rét 
tentő válságot, semmit se tesznek 
az enyhítésére. Minden tevékeny
ségük abban merül ki, hogy le
gyen meg az ő mindennapi kor- 
donuk, amely távoltartja tőlük az 
ellenzéket. Mással nem törődnek. 
Hogy a válság leküzdésére ó'k is 
tehetnének valamit, s hogy ezt 
kötelességük volna megtenni, az 
eszükbe se jut.

így vergődik elhagyatva s te
hetetlenül a magyar gazdasági 
élet. S a bajokat csak fokozza 
egyesek bűnös kapzsisága. Mert 
vannak, akik az országos bajt is 
is a maguk gazdagodására pró
bálják felhasználni.

Akadnak ilyenek itt Ujhely- 
ben is. Mert hogy a pénznek mai 
megdrágulása mellett a bankok 
kénytelenek átlépni a törvényben 
megállapított legmagasabb kamat
láb határát is, kénytelenek 8 per
centnél többet szedni, az érthető 
s az ellen nem szólhatunk. Ha 
pesti bankok 8 percentre adják 
a pénzt, akkor az újhelyieknek, 
természetesen, drágábban kell ad- 
niok.

De mikor aztán a pénzdrága
ság ürügyét egyes bankok egye
nesen az adósok megnyuzására 
akarják felhasználni, s 15, 16 per
centes kamatokat szednek, az ha
tározottan visszaélés a helyzettel, 
s az ilyet tűrni nem szabad.

Konstatálnunk kell, hogy az 
újhelyi pénzintézetek általában 
szolidul s kellő mérséklettel visel
kednek. Ez dicséretükre válik. 
Csak egy-két fiatalabb pénzinté
zet képez szomorú kivételt. Bot
rányos dolgokat beszélnek arról, 
hogy 15— 16 percentet is vesznek 
ezek az adósaiktól.

Eleinte féltek magas kamatot 
szedni. Azt hitték, 8 percentnél 
magasabb kamat feltétlenül uzsora.

Aztán megtudták, hogy nagy 
pénzdrágaságnál, esetleg maga
sabb kamat se tekinthető uzso
rának. Ettől vérszemet kaptak, s 
igy kezdtek el 16 percentes ka
matokat szedni. Úgy gondolták, 
hogy akkor már ez sem uzsora.

Pedig tévednek. Mert ha T 
percent a lővárosi pénz, akkor 
9, 10 percent még talán nem 
uzsora. De 16 percent, akkor is 
kétségkívül az. Sőt minél szorul
tabb a helyzet, minél kevésübé 
tud az adós magán segiteni, s 
máshol venni lel rendes kamatú 
pénzt, annál inkább uzsora.

Most pedig igazán nem se 
githet magán az adós. Uj köl
csönt a pénzintézetek egyáltalá
ban nem folyósítanak. Ha a bank 
azt mondja neki: fizess 16 per
centet, kénytelen annyit fizetni 
Ha nem akarja megfizetni, a bank 
egyszerűen azt mondja: akkor 
fizesd vissza a tőkét. Miből fi
zesse vissza ? Sehol nem kapnak 
pénzt. Hát inkább fizet uzsora 
kamatot, csak hogy ne hajtsák 
be rajta a lókét.

Hát ez aztán világos uzsora. 
Ha feljelentené az adós, a ban
kot okvetlenül megbüntetnék. 
Csakhogy persze nem meri felje
lenteni, mert akkor a következő 
lejáratra felmondják a kölcsönét.

A szatmári királyi ügyészség 
felhívást tett közzé, hogy akitől 
tulmagas kamatot szednek, az 
jelentse nála. Lett is eredmény : 
a pénzintézetek mérsékelték ka- 
matszedési dühüket. Úgy látszik, 
egynémely pénzintézettel szemben 
nálunk is elkelne az ügyészség 
részéről ilyen felszólítás, vagy 
legalább a kamatszedésnek egy 
kis megfigyelése.

Nehéz helyzet, de a bankok
nak azért némi előnjük is van 
belőle. Például a pesti pénz drá
gasága révén, most az alaptőké
jüket, tartalékukat, betétjeiket is 
8 —9— 10 percentre tudják ka 
matoztatni, amikért eddig csak
6—7 percentet kaptak. Ez a ban
koknak nem kifogásolható, mond 
juk, legitim aratásuk. Ne akarja
nak még uzsorás módon, a sú
lyos helyzet kihasználásával, jo g 
talanul is aratni.

A monarchia
kormányai most egyszerre két (el 
adatot akarnak megoldani : megfé
lemlíteni ellenfeleiket és megnyug 
látni a közvéleményt. A két feladat 
összeegyeztetése egy kisé bajos. 
Mert minden rendszabály, amely az 
ellenségek megfélemlítésére alkal
masnak látszik, még a kalmasabb 
arra, hogy megriassza az ideges, a 
nyugtalan, a háborútól irtózd köz

véleményt. Azokban a törvényja
vaslatokban, amelyeket most terjesz
tenek a koriuáuyok „háború esetére*4 
a parlamentek elé, a közvélemény 
csak az elkövetkezendő háború elő
jeleit látja, nem pedig a „si vis 
pácéra, para hélium** elvnek az ér
vényesítését. Innen van, hogy mi
kor az elfogulatlanul Ítélő, tehát 
tisztábban látó nyugat-európai köz
vélemény, már szinte kizártnak látja 
a háború esélyét, mert nem lát sem
miféle komoly okot, semmiféle ki- 
egy enlithetetlcn ellentétet, amely 
szükségessé tenné a háborút, a mi 
közvéleményünk még mindig nyug
talankodik és riadoz és nem képes 
raagat a háború fenyegető vesze
delmének hatása alól emancipálni.

Ez nagy baj, mert ilyenformán 
gazdasági életünk háború nélkül is 
háborús károkat szenved. A kínos 
bizonytalanság, a fenyegető háborús 
veszedelem tudata, óriási súllyal ne
hezedik gazdasági viszonyainkra és 
megbénítja azoknak rendes, nyugodt, 
élénk fejlődését és mozgását. 11a 
ki lehetne számítani és pozitív nu
merusokban ki lehetne fejezni azt 
a kárt, amely gazdasági életünket 
az adri.ű kikötő ügye, meg az albán 
és dobrudzsai kérd's miatt élte, 
alighanem kitűnnék, hogy azok a 
„vitáá** területek eg) ütvéve sem érik 
meg ennek a kárnak nagyságát. E-» 
ez még csak előszele, dj ebből mer
hetjük, hogy micsoda pusztítást 
okozhat maga az a vihar, amelynek 
az előszele is már ilyen kártételekre 
képes.

Azt meg lehet érteni, ha valaki 
húsz koronát kockáztat egy sors
jegyre azért, hogy esetleg százezer 
koronát nyerjen, de aki százezer 
koronát, sőt egész vagyonát, egész 
exisztenciáját kockáztatja azért, hogy 
esetleg húsz koronát nyerhessen : 
az ilyen embert menten gondnok
ság alá kellene helyezni. Mit nyer
het az Osztr ik-Magyar monarchia 
ezzel a háborúval ? Jóformán sem
mit ; azt is negatív formában. Nyer
heti azt, hogy Szerbia nem kap ki
kötőt az Adrián és hogy Románia 
kap egy területet I5u:gáriatól.

Ebben a széles kettős monarchiá
ban lesz-e egyetlen egy ember is, 
akinek ettől több lesz a keresete, 
nagyobb lesz a vagyona, jobban 
megy a do'ga ?

Ezért a nagy előnyért mi az, 
amit a monarchia kockáztat? Ezt 
egyetlen szóval ki lehet fejezni: 
mindent. Maga a háború, a maga 
vérözönével és vagyonpusztitásával, 
még n<*m is a legnagyobb kockázat, 
mert mi történik, ha a hadiszerencse 
ellenünk fordul ?

Ha valamikor, most van szűk 
ség a monarchia sorsának intézésé
ben óvatosságra, mérsékletre és el
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hagyására annak a kárhozatos, rossz 
szokásnak, mely az ellenfél erejét 
mindig lekicsinyli. Elbizakodottság
gal, hatalmi gőggel a monarchiának 
ezt a nagy válságát megoldani nem 
lehet, ezzel csak a katasztrófát le
het siettetni. Mein megalázkodásra 
van szükség, ilyent bizonyára nem 
kíván senki sem a monarchiától, 
hanem arra, hogy hibák elkerültes- 
senek és ha már elkövettettek, ügye
sen és tisztességgel jóvá tétessenek. 
Mert már tisztában lehetnek kül- 
ügyeink intézői azzal, hogy a bal
káni kérdések mérges volta abban 
rejlik, hogy egyik beavatkozás a 
másikat vonja maga után, minek 
folytán, az alárendelt jelentőségű 
kérdések is, világra szóló bonyodal
makat idézhetnek elő. Ezért lett 
volna helyes a be nem avatkozás 
elvét, nemcsak félig, de egész ter
jedelmében megtartani, ami azután 
elegendő erkölc-i jogi,* sőt hatalmi 
alapot is adott volna dip'omáciáuk- 
nnk arra, hogy a Balkántól, más ha
talmi beavatkozást is távol tartsou.

Ujhely
vilá g ítá sa .

Érdeklődve várjuk, meddig 
lesz még egyáltalában közvilágí
tása Ujhelynek ? Mert aki ennek 
a városnak a világítását látja, az 
megvan győződve, hogy ez a vi
lágítás immár teljes végelgyen
gülésben van s holnapra felmondja 
a szolgálatot. De azért még csak 
tengődik napról-napra.

Most egy különös érdekessé
get produkál. Hogy az izzólám
pái, amelyeknek a szerződés sze
rint 16 gyertyaiényüeknek kellene 
lenniök, általában legfeljebb egy 
fél faggyugyertya lényüek, azt 
már megszoktuk. De az ivlámpák 
most egész uj szokást vettek lel. 
Eddig hol égtek, hol nem égtek. 
Most egyszerre égnek is, nem is. 
Tudniillik pislognak. Egy fél per
eik égnek, aztán elalusznak, egy 
fél percig r.em égnek, aztán 
megint kigyulnak, s ez igy megy 
lélpercről-félpercre, a legkedélye
sebben. Néha aztán a kigyulás 
és elalvás másodpercenkint vál
tozik, ez a sürü pislogás. Máskor 
egy-egy percnyi alvás után gyu
lád ki, de csak egy másodpercre. 
Ilyenkor azt hinné az ember, hogy 
folytonosan villámlik.

S érdekes, hogy az elalvást 
is, a kigyulást, is az összes iv
lámpák egyszerre cselekszik. Mint
ha valami nagy karmester vezény
lete mellett taktusra menne az 
az egész (Alighanem Meczner
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Gyula villímygyári elnök ur veri 
hozzá a taktust.)

Ez bizony nem valami kelle
mes dolog. Rettenetesen szem
rontó. Egy pár szemorvos kellene, 
úgy látszik, az igazgatóságba, 
hogy megakadályozza ezt a közön
ség szemei ellen folyó merény
letet. 1 logy mi az oka, azt nem 
tudjuk. Annak a megfejtése, hogy 
miért pislognak ilyen szeszélyesen 
az újhelyi ivlámpák, érdekes tu
dományos probléma. De nem 
merünk rá Wittmann tanártól fe
leletet kérni, mert megint 1000 
koronába kerül.

Hanem azt tudományos szak- 
vélemény nélkül is érezzük, hogy 
nagyon rontja a szemünket s vég
telenül bosszantó dolog.

Csudáljuk, hogy olyan mun
kás. buzgó, erélyes, lelkes, kiváló, 
önzetlen, tisztakezü, derék igaz
gatósági elnök, mint Meczner 
Gyula, nem tud már valami ren
det csinálni abban a villanygyár
ban. Inkább adjanak neki 1000 
korona helyett 2000 korona fize
tést, csak hozza már rendbe !

A kávéház.
Sokat emlegetett és hangozta

tott théraánk nekünk e szó, e foga. 
lom . „Kávéház."

S hogy ha ismét rászentelünk 
egy pár tort, igazán a közérdeket 
szolgáljuk.

A kávéház mai napság, már 
nem csak arra jó, hogy meg — 
igyuk mindennapi kávénkat s azzal 
loholjunk kifelé, hanem ma valóságos 
második otthona, hivatala, üzlete, 
kaszinója, szórakozó helye az embe
riségnek. Es tz áil különösen télen 
a hideg, ziruaukós időjárás beálltá
val, mikor nem lehet a szabadban 
sokáig tartózkodni. A magyar em
bernek ugylátszik már a természe
tével eg) be forrt a kávéházi élet, a 
mit bizonyít az a körülmény, hogy 
hazánk fővárosát a „kávéházak va
rosának" kere-ztelték el. De nem 
csak a fővárosnak, hanem vidéki vá 
rosainknak is meg van a maguk ká
véházi élete.

Nem megyek messzire, csak 
Ungvár városáig, a hol két hatal
mas, modern, minden kényelemmel 
berendezett káváház van, melyek 
a kor igényeinek mindenben meg
felelnek. fia bemegy az ember egy 
szombat, vagy vasarnap este, a mi
dőn katonazene van, azt hinné, hogy 
fényes hangverseny terembe lépett, 
mert a varos női és férfi intelligen
ciájának ott talaja színét javát, a 
kik kellemes szórakozás céljából ül
tek be. Egy pár krajcár elköltése 
mellett hallgatnak zenét, végig né
zik a képes és nem képes lapokat, 
szóval ismereteiket is gyarapítják.

Es ez igy van mindenütt, a kör
nyékbeli más városokban is.

Bár nekünk is van szép, ké
nyelmes puha üléses, meleg kávé
házunk, miért nincs nálunk is úgy, 
mint máshol? Ez különösen fontos 
kérdés, mert midőn itt vannak a szí
nészek s bizony színház után oly 
jól esik egy forró thea, vagy egy
két pohárka bor mellett kellemes 
női társaságban folytatni azokat a 
szép álmokat, miket a színházban 
látottak keltettek fel bennünk. Es 
bizony az a pár órácska, a mit bár 
neru a legjobb zene, de mégis zene 
mellett tölthetnek el a zenét ked
velő hölgyeink igazán megérdemli 
azt a munkát, a mellyel ki akarjuk 
vivni, hogy részük lehessen benne, 
hogy ők is bejöhessenek a kávé- 
házba.

Eddig tzidtuk, ütöttük örökké 
a kávést. Pedig neiu benne rej ik a 
baj, a hiba!

Hanem igenis a vendégekben, 
az úgy nevezett törzsvendégekben. 
Ezek a bizonyos urak nem csak 
arra érzik magukat feljogosítva, hogy 
állandóan lefoglalva tartott aszta
lukhoz feltétlenül ragaszkodnak, ha
nem háziasságukat azzal is illusztrál
ják, hogy fejükről, i z oda nem nőtt 
födelet le sem veszik ! 11 át hol va
gyunk kérem ? ? Feleljenek erre azok 
az urak, a kik ilyesmivel riasztgat- 
ják el a jóizlésü közönséget.

Rajta tehát? Vegye a kesébe 
a kávéházi élet rendezését maga a 
közönség s hisszük, hogy rövidesen 
a rai kávéházaink is oly látogatot
tak, oly otthonosak és kellemesek 
lesznek, mint más inteligens város
ban.

Tűnjenek el, legalább próbakép
pen, a hónapszámra „lefoglalt"„‘asz
talok és a fejeken felejtett kalapok 
s akkor hiszem, hogy meglesz a kí
vánt siker.

Készülődés
a háborúra.

S z ő l ő s g a z d á k
f i g y e l m é b e .

A mint hiteles forrásból érte
sültünk, a hadügyi kermány szi
gorú leíratott intézett a vármegye 
alispánjához, melyben arra uta
sítja, hogy a Tokaj-Hegyalján 
termett borokat vásárolja össze 
és raktároztassa gondosan el.

Itt azt hiszem nem kell so
káig elmélkednünk, hogy miért 
kell a katonáknak, a szigorúan 
üsszevásárlandó bor. Igenis tud
juk, hogy háború esetén minden 
katona megkapja a maga bor- 
mennyiségét s most óvatosan és 
szemfülesen, a hadügyi kormány 
jó olcsón össze akarja venni oszt
rák bakái számára a mi jó, finom 
borainkat.

Kötelessgéünknek tartjuk te
hát ebből kifolyólag leközölni a 
vármegye főjegyzője által, a köz
ségi jegyzőkhöz ezen célból inté
zett átiratát, mely szószerint igy 
szól:

Tek. Jegyző Ur I

Felkérem jegyző urat, mi
szerint jegyzőségének azon 
szőlőbirtokosairól, kik az idei 
bortermésüket eddig még nem 
adták el, hogy a birtokos ne
vét és birtokában ievő még 
el nem adott Dórának meny- 
nyiségét (eltüntető pontos ki
mutatást készíteni és ezt ne
kem f. évi dec. hó 20 ig fel
tétlenül megküldeni szíves
kedjék.

Figyelmeztetni kívánom T. 
jegyző urat, hogy a kimuta
tásban kizárólag a szőlőbirto
kosnak sajat termésű és nem 
esetleg másoktól összevásá
rolt borai veendők fel.

Saujliely 1912 dec. hó 3.
Thuránszky László sk. 

▼m. főjegyző, m int z zemplómno- 
gyoi gazdasági egyesülőt elnöke.

Névjegyek
csinos kivitelben 

készülnek

k ö n y v n y o m d á j á b a n
S á t o r a l j a ú j h e l y .

E L F O G TÁ K
a szerencsi

járásbíróság
GYUJTOGATÓJÁT

Mu:t számunkban megemlékez
tünk a szerencsi járásbíróság épüle- 
t ben történt tűzről, mely az irat
tárat hamvasztotta el.

Már akkor megállapították, hogy 
a tűz csak gyújtogatás raüvo lehet, 
mert a járásbíróság pénzszekrényét, 
melyen feszegetés nyomai látszottak, 
az udvaron, a fáskamra mellett ta 
látták meg.

Nyomatékos volt a gyanú, hogy 
a gyújtogatást és rablási kísérletet, 
J j nár József rovottmultu napszá- 
m i követte el, aki nov. 24-én sza- 
ba< !t a járásbíróság fogházából, 
aho /  mbrózy Antalué karara elkö
vetett .' pás miatt volt letartóztatva. 
A szer esi őrsparancsnokság rögtön 
távirati körözést adott ki, Bodnár 
ellen, melyet a miskolezi rendőrség
nek is megküldött.

Ezen kürözvényben foglalt sze- 
méiyleiras alapján, a miskolezi rend
őrség f. hó 2-án előállította Bodnár 
Józsefet, akit Horváth Károly fő- 
k;»| itány hallgatott ki.

Bodnár, aki typikus fegyenc 
alak, kiadó pofacsontokkal és sunyi 
nézéssel, kihallgatása alkalmával 
mindent bevallott. E mondta, hogy 
már háromszor volt lopásért büntet 
ve. Legutóbb Szerencsen ült.

Kiszabadulása napján fogamzott 
meg benne a gondolat, hogy betör 
a járásbíróság épületébe. A fáskam- 
rábau szerzeti fejszét, melyet a kasz- 
sza feltörésénél akart, használni és 
használt is. 24-én este belopódzott 
a jarusbirősag épületébe és padláson 
elrejtőzött.

Mikor az épületből mar mindenki 
eltávozott, előjött és a hivatal ajta
ját feifeszitve, a pénzszekrényt az 
udvarra cipelte le a fáskamra mellé. 
Itt egy álló óráig feszegette a vas- 
szekivnyt, de bár az egyik oldalát 
betörte, a pénzhez mégsem tudott 
hozzá jutni. Emiatti dühében, vis>za 
ment az iroda helyiségébe, mindent 
egy halomba hordott és felgyújtotta 
a szobát. Mikor már három szoba 
lángban állott, akkor elmenekült.

Azóta különböző helyeken buj
dosott, inig végre a miskolci rend
őrség elfogta.

Bodnárt kihallgatása után letar
tóztatlak és Szerencsre szállították át.

S Z Í N H Á Z .

A színtársulat bemutatkozója. 
A z  É v a .

Szombaton este mutatkozott be 
Mezey Kálmán igazgató gárdája az 
újhelyi közönségnek. A bemutatko
zás érdekességét fokozta, hogy a 
színtársulat ezúttal mutatta be Le
hár Éváját, s a premier iránt nagy- 
érdeklődés nyilvánult meg u közön
ség soraiban. Elegáns asszonyokkal 
telt páholyok, zsúfolt földszint és 
telt karzat várta a színtársulat de- 
butját, a mint homályosan égni kezd 
tek a színházi csillárok és a hala- 
vány fényű villanylámpák kigvultak 
a zenekari pulpitus fölött. Ujhely 
egész raüpártoló közönsége találko
zót adott egymásnak a szombati 
estére és az érdeklődés teljes jegyé
ben indu't meg az előadás, kissé 
vontattan ugyan és a színészek érthető 
elfogódottsága mellett, hiszen vala- 
menyien az első szereplés tüzpróbá- 
jától izgultak és tehetségük javát 
akarták bemutatni a publikumnak.

Lehár Évája a mester kevésbé 
sikerült alkotásai közül való. Sem a 
szöveg, sem a zene nem alkalmas 
arra, hogy nagyobb emóciót keltsen, 
s a színházi esték forró hangulatait 
váltsa ki. A zene ütemeiben néhol 
felcsillan egy pár dallamos vérbeli

Lehár motívum, de egészében mész- 
sze mögötte marad azoknak az ope
retté zenéknek, a melyek révén Le
hár az operetté koronázatlan királya
lett. Az Éva meséje is lapos, 
sablonos történet. A darab nem is 
kering magasan a színházi sikerek 
egén és a Király színházban is csak 
a kiváló szereplők játéka s a pazar 
kiállítás segítette mérsékelt sikerhez.

Egy vidéki színtársulat számára, 
mely szegényes díszletekkel, kicsiny- 
zenekarral dolgozik, alig tudunk ne
hezebb feladatot elképzelni, mint
hogy sikerre vigye ezt a darabot.

Mezey Kálmán társulata teljes 
igyekezettel és ambícióval látott 
hozzá a munkához és a színészek 
egytől-egyig becsületes munkát vé
geztek. Leszámítva az első szereplés 
lázát, az előadás elég gyorsan per
dült és egy pár kisebb rendezési za
vartól eltekintve, élvezhető is volt.

Nagy tetszést aratott Beleznay 
Margit, a társulat szubrettje, a ki 
igen Csinos színpadi jelenség, kitü
nően táncol és igen Ízléses toalet
tekben gyönyörködtette a publiku
mot. Minden jelenése után forró tap
sokkal adózott a közönség határo
zott talentumának és biztos játéká
nak. Évát Szécsy Emma játszotta 
és csinos énekéért sok tapsot ara
tott, Uömöri egyik legfiatalabb tagja 
a színtársulatnak, tele azzal a szer
telenséggel, a mit az ifjúság lépten- 
nyomon elárul, de kitűnő kvalitá
sokkal rendelkezik. Igen jól táncol 
és eleven játéka, ha egy kissé csi
szolódni fog, kifogja emelni a 1 i- 
sebb színpadok világából. Igen ka- 
rarterisztikus volt egy epizód szerep
ben Oláh s jó megjelenésű színész 
Sólyom Sándor. A zenekar kissé 
fegyelmezetlen, de a későbbi elő
adásokon talán beletanul szerepébe. 
A díszletek bizony szegényesek, 8 
a közönségnek le kell szállítania egy 
kissé igényeit. Általában az első 
előadásból azt 9z impressziót szűr
hetjük le, hogy kellő igyekezettel 
és erős rendezői kézzel sikerül majd 
kiküszöbölni az apró félszegségeket 
és a színtársulat megfogja érdemelni 
Ujhely közönségének lelkes támo
gatását s egész kellemes szórakozás 
lesz az idei szinházi szozón.

Vasárnap este másodszor adták 
Lehár darabját most már valamivel 
pracizebb előadásban. A közönség 
valamennyi szereplőt lelkesen ün 
nepelte.

Hétfőn este igen szép közönség 
előtt a „János vitéz" ismerős dalai 
csendültek meg. Kukorica Jánost 
Beleznay Margit játszotta, lluska 
Hídvégi Margit, a francia királykis- 
asszony Szécsi Emma volt. A kö
zönség különösei) Nagy Imre mókáin 
mulatotott, a ki pompás humorral 
játszotta szerepét.

*
Kedden este Nagy Endre pom

pás huiuoru komédiája: „A minisz- 
toieinök" ment a színházban. Nagy 
Endre darabja csupa elmésség, frap
páns ötlet és finom szatírából szövő
dött. Nagyszerűen világit rá a fő
városi hipokrita társadalomra. A ko
média bonyodalma a hatalmas mi
niszterelnök és egy pesti asszony 
körül támad. A miniszterelnök beté
ved egy pesti lakásba, a hol azelőtt 
a barátnője lakott, de ez a lakás 
most egy postatiszt családjának az 
otthona. A súlyos tévedés annyira 
felizgatja a kegyelmes urat, hogy 
elájul az idegen lakásban. Mentők 
jönnek, orvosokért telefonálnak, s 
néhány óra múlva egész Pest tudja, 
hogy a postatiszt neje és a minisz
terelnök között régi liezon van. Jól 
megy ezentúl a postatiszték dolga. 
Mert Benkénéről azt hiszik, hogy a 
miniszterelnök barátnője és mindenki 
keresi a befolyásos család kegyét. 
A harmadik felvonásban aztán ki
derül, hogy ártatlanul keverték 
gyanúba az asszonykát, mert a mi
niszterelnököt most mar a régi ba
rátnője lakásán ütötte meg a guta.

Ennek a darabnak a fonák hely
zeteit és eleven szatíráját pompásan
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kiaknázták a színészek a kik kiiziil 
Nagy Imre, Oláh Ferenoz, Baki 
Lajos és Papné igen jé alakítást 
mutattak be. Különös érdekessége 
volt az előadásnak az uj drámai 
hősnő, Saári Margit bemutatkozása. 
Már megjelenése, szép színpadi alakja, 
bájos arca is kellemes meglepetést 
keltett, finom, diszkrét kifejező já
tékával pedig egészen meghódította 
a közönséget. Nagyon értékes, ki
váló és sokra hivatott művészi te
hetséget ismertünk meg benne. A 
darab és az összevágó előadás napj
aikért aratott.

H Í R E K .

— Az egyház köréből. Őfelsége,
Oppitz Sándor nagyrnihályi róni. kath. 
plébános, szentszéki tanácsost, a kas 
sai káptalan tiszteletbeli kanonoká
vá nevezte ki.

— Eljegyzés. Reich Miklós serc- 
gélyesi nagybérlő eljegyezte RuJali 
Erzsikét S ítoraljaujlielyben. (\lin 
den külön értesítés helyett.)

— A szerencsi posta főnök, Ma- 
terny Andor pósta felügyelőt a rima
szombati postahivatal vezetőjévé ne
veztetett ki.

— Iskolaszentelés Olaszliszkán.
Szép és emlékezetre méltó napja 
volt tegnap Oiaszliszka városának 
és az ottani róru. kath. egyházköz
ségnek. E napon adták át rendelte
tésének a kultuszkorraány, a sze
pesi püspök és káptalan és a róni. 
kath, hitközség együttes áldozatkész
ségéből 65 ezer korona költségen 
felépített uj és díszes iskolaépületét. 
A hazai kultúrának és a valláserköl 
esős nevelésnek emelt díszes csarnok 
felszentelése lélekemelő ünnepélyes
ségek közt folyt le. A raegáldá->t 
maga Fischer-Colbrie Ágost dr. rae- 
gyóspüspök végezte fényes segéd
lettel, aki titkárával délután 1 óra
kor érkezett meg Olaszliszkára. A 
vasútnál Füzesséry Ödön főszolga
bíró üdvözölte a főpásztort. Szép 
bandérium kisérte a plébániára, a 
hol Kolozsy jegyző a város nevében 
és Oecsei plebáuos, szentszéki taná
csos fogata. Innen a papság, a hívek 
és a megjelent vendégek kíséretében 
a templomba vonult, ahol a jelen
levőkhöz intézett szózatában mél
tatta a nap jelentőségét. Majd az 
iskolába vonult a püspök az ünneplő 
közönség kíséretében s megáldotta 
az iskolát. Az iskola bejáratánál az 
iskolaszék nevében Kvaszinger Jó 
zsef uradalmi intéző, iskolaszéki vi
lági elnök üdvözölte a püspököt. 
Ott láttuk a szeutelési ünnepélyen 
Hiszem Kálmán apát, zemplénvar- 
megyei főesperest, Bessenyey István 
apát, kerületi esperest és a környék
beli papságot, Zemplénvármegyo ré
széről jelen voltak Szirraay István 
vármegyei főügyész, Füzesséry Ödön 
járási főszolgabíró, Uzakó és Márton 
állaraépitészeti főmérnökök. A kir. 
tanfelügyelő, Szentgyörgyi és Ko- 
lobán segédtanfelügyelők, a szepesi 
püspökség és káptalan mint kegyur 
képviseletében Kvaszinger és Zorn- 
bory uradalmi intézők. A város ré
széről a községi elöljáróság. Az is
kola szép, modern épület 3 tante
remmel és 3 tanítói lakással. Méltán 
illetheti elismerés azokat, akiknek e 
szép iskola létesítését köszöni.

— B irovalaszta- Taktaharkány 
községben nov, hó 28-án tartott vá 
lasztáson a község birájáva Kovács 
Józsefet választották meg.

— Közgyűlés. A nagyrnihályi sör 
és maláta gyár r. t. nov. hó 27-én 
tartotta évi rendes közgyűlését. Az 
igazgatóság elnökévé gróf Sztáray 
Gábort, alelnökökké Czibur Berta
lant és Weiuberger Sándort válasz
tották meg.

— Országos gazda nagygyűlés. 
A Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetsége f. hó 22*iki nagygyűlésén 
* gazdatársadalom érdekében nagyje
lentőségű vámpolitikai kijelentégek 
fognak elhangzani * ennek nyomán

FF. LSO M A GYARORS ZAGI  HÍ RLAP

a jövőre kiható nagyjelentőségű ha
tározatok is fognak hozatni. Miután 
a gazdatársadalom érdeke, hogy azok 
a körök, amelyek a gazdák érdekei
nek rovására és saját politikájuk elő 
segítésére az agrár vámvédelrai állás
pontot különösen az újabb időben 
•snnte napról-napra támadják, lássák, 
miszerint a gazdatársadalom a saüvet- 
j'égi nagygyűlésén hozandó határoza
tát a gazdák impozáns számban való 
megjelenésével szentesíti, ki/áuatos, 
hogy a Gazdasági Egyesületek tagjai 
sorából, akiknek mint ilyeneknek a 
CiEOSz. nagygyűlésén megjelenési 
joguk van, minél számosabban ve
gyenek részt. A nagygyűlés alkal
mából az egyesületi tagok részére a 
Máv. es a kezelésében levő helyi ér
dekű vasutak vonalaira szóló kedvez
ményes utazásra jogosító igazolvá
nyok bocsáttatnak rendelkezésre, 
mi Tt is a Zemplénvármegyei Gaz 
dasági Egyesület titkári hivatala ez 
utón hívja fel a nagyggülésen részt- 
venni szándékoró tagokat, hogy 
részvételi szándékukat a kiinduló 
vasúti állomás feltüntetésével és az 
igazolvány kiállítási i letéke fejében 
szem ■lvenkint 40 fillér (bélyegek
ben) egyidejű beküldésével hozzá 
legkésőbb f. hó 10 ig jelentsék be.

— Bortermelőink figyelmébe. A
Zemplénvármegyei Uazd.isagi Egye
sület ezúton hívja fel a Tokajhegy- 
aja t. bortermelőit, hogy eladásra 
szánt borkészületüket a „Magyar Sző
lősgazdák Országos Egyesületednek 
Budapest, legkésőbb f. évi d cerab *r 
hó 15 ig bejelenteni szíveskedjenek, 
egy az Országos Egyesület által 
bel- és külföldre szótküldendo bor
kimutatásban való közzététel céljá- 
bó‘. Közölve csakis azon termelők 
borkészletei lesznek, kiknek legalább 
is 10 Ii -t kitevő készletük van. Be
jelentési dij az összmennyiség első 
200 Hl-ja után 1 kor. (tehát Hl-int 
V2 fillér) 1000 11 -ig 4 kor., 5000 H . 
24 kor. és igy tovább, mely összeg 
egyidejűleg a b-jelentéssel együtt 
közvetlenül a >Magyar Szollősgaz 
dák Országos Egyesületéihez kül 
dendő be.

— Dr Berger József ügyvéd Dr. 
Grósz Dezsőtől külön válván, irodá
ját Rákóczi-u. 2 sz. alá (Központi 
kávéház fölött) helyezte át.

— A sárospataki főiskola hang
versenye. A sárospataki főiskolán 
tanuló ifjúság „Magyar Irodalmi ön
képző Tarsu at“-a és „Erdélyi Ön
képzőköre-e Erdélyi János Sárospa
takon, 1914-benfelal.i andó szobrának 
javára, 1912. évi d c niber hó 7-én, 
a főiskolai tápintézet termeiben 
„Táncvigahnas Dalest'*lyt“ rendez, 
melynek műsora a következő : 1.
Érd 'ly i-dalok : Előadja a főiskolai 
Énekkar. 2. Mégegyszer. Irta : Szabó 
Jenő. Szavalja Novák Dezső jh. 3. 
Hegedű szód. Előidja: Novák Ernő 
úr. 4. Qunrtett. Éneklik : Szaiontay 
Ferencz, Rtdacsy György. Novak 
Dezső és Csutak Fereucz. 5. Vonós 
négyes. Jatszák : Kolos Ricliárd, dr. 
Végh János, Novák Ernő és Székely 
Lajos urak. 6. Vig szavalat. Előadja: 
Novák József girun. tan. 7. Népdal 
egyveleg. Előadja, a Főiskolai Ének
kar. Belépti dij : személyenként 2 
korona, családonként, 3 személyig 
5 korona. Jegyek előre is válthatók 
Tiócsányi Bertalan és Fischer Lajos 
könyvkereskedésében. A daiestélv 
kezdete 8 óra 30 perckor, a tánevi- 
galomó 10 órakor.

— Nepipari munkásnak Ujbelyben. 
A hölgy közönség által anuyir.t ked
velt csipke, himzŐ és railieu készítő 
rendkívül ügyes kezű népipari mun
kásunk jönnek a napokban Ujbely- 
be, azzal a száudékkal, hogy itt fog
lalkozást nyerjenek. A ki a népipar 
Ízléses és páratlanul szép produk
tumait kedveli, forduljou a Felső- 
magyarországi Hírlap kiadóhivata
lához, a hol készséggel szolgálnak a 
munkásasszonyok lakás címével.

— Vörhenyjárvány. A szerencsi 
járás területén több helyen vörheny 
járvány lépett fel. Legutóbb Megyasz 
szón és Szerencsen fordult elő több

eset, és hogy az iskolákat is való
színűleg bezárják.

— A Sárospataki Főiskolai Ének
kar folyó év december 14 ikén Be
regszászban hangversennyel egybe
kötött táncmulatságot rendez, mely
re az érdeklődők figyelmét ezúton 
is felhívjuk.

— Öngyilkosság. Sánta Mihály 
olaszüszkai lakos, november 22-én 
a padláson felakasztotta macát, mire 
észrevették és levágták a kőtelet, 
már meghalt.

— Kellemetlen meglepetés érte 
Husta Mihály Demeter, 15évesszo'- 
gafiu, csetuernyei lakost. Ugyanis, 
a rau t napokban egy este közölték 
vele, hogy az istállóban levő fek
helyét ismeretlen emberek foglalták 
el. IhJga lévén, nem nézett utána 
és eközben elfelejtette a figyelmez
tetést. Későbben, midőn nyugvóra 
akart térni s a setét istállóban meg
szokott helyére fekihk, érezte, hogy 
emberi lények vannak alatta. Meg
lepetésében gyufát gyújtott s amint 
meg akarta azokat nézni, lehajolt ál
lapotában közvetlen közelből, az egyik 
háló vendége elsütötte pisztolyát, 
melynek golyója hónaaljába fúró
dott. Jajveszékelésére elősiettek a 
a többi cselédek, kik a merénylőben 
feli smerték Vaszuga Ferencz nevii 
munkást egy más társával, kiket 
őrizet alá vettek.

— Lopás. Rényi Mária szoba 
asszony, helybeli lakos kárára, Rapp 
József szállodai bérszolga f. évi 
november hó 27-én 2400 kor. ké*»z 
pénz és egy 400 kor. átvételéről 
szóló nyugtát ellopott. A tettest 
Miskolczon elfogták, d-j már csak 
550 koronát ta'áltak nála, a többit 
elkártyázta. A rendőrség letartóztatta.

— Legény virtus. Mikulasko Mi
hály, 43 éves, telepóczi lakos és fe
lesége alkonyatkor hazafelé bakta
tott Homonnáról. Felsökobány ha
tárában több ismeretlen suhanc út
jukat állta és se szó se beszéd, a 
két utasnak estek és botjaikkal ott 
ütötték őket, a hol érték és a midőn 
már ők is elégnek találták az utasok 
kíméletlen bántalmazásait, a sötét 
éjben eltűntek. Miku’askoék össze
vert testtel és betört fejekkel más 
napon haza érkeztek, a súlyosabban 
megvert féri ágyba feküdt, neje pe
dig ápolta. Vagyoni helyzetük lehe
tetlenné tette, a negyedik faluban. 
Papházán, lakó orvos e’hozataldt, 
ennek következtében a gyógykeze
lés nélküli fejsérülés helyzete any- 
nyira rosszabbodott, hogy Mikulaskó 
belehalt. A homonnai kir. járásbíró
ság elrendelte a hullaboncolást, mely
nek eredménye koponyacsont repo 
dós volt. A kir. ügyészség elrendelte 
az ismeretlen tettesek kipuhatolását

— Köszönetnyilvánítás. A hely
beli „Malbisch Aruiuim“ gyermek- 
fe’ruházó egyesület elnöksége ezen 
az utón is hálás köszönetét nyilvá
nítja Deutsch Mór urnák és család
jának azért a jóságukért, hogy 
Deutsch Margitkának Braun Lajos 
orral történt menyegzője alkalmából 
kibocsátott meghívókhoz, az egye
sület sürgönymegváltási kérelmét, 
saját kezdésükből mellékelni szíves

kedtek. E szívességük a szives ada
kozók jóvoltából 26*10 koronát 
juttatott az egyesület céljaira. Tisz
telettel kéri az egyesület elnöksége 
a t. tagokat, valamint más ember
barátokat is, hogy adandó alkalom
mal ezt a jó példát követni kegyes
kedjenek. Szükséges nyomtatványo
kat szívesen bocsát az érdeklődők 
rendelkezésére Sehveiger Iguáczné 
egyesületi elnök. (Kossuth u. 20.

— Gyógyithatók-e a tüdőbajok 7
Ezen fontos kérdéssel foglalkozik 
egy népszerű füzet melyet a Finsen 
gyógyintézet főorvosa Dr med. 11. 
Guttmann szerkesztett. Egész uj 
módszert és utat találunk itt ilyen 
betegségek gyógyításához. Hogy 
minden beteg, aki torok, gége és 
tüdőbajban szenved ezen füzethez 
juthasson, teljesen ingyen és porto- 
ruentesen küldjük ezt minden ilyen 
betegnek. Akinek erre szüksége van 
írjon egy levelező lapot pontos cím
mel Puhlraann & Co. Berlin 957 
Müggelstr. 25. A könyvet minden 
rendelő azouual teljesen iagyen 
megkapja.

Ki akar olcsón házat
venni? Ujhelyben két újonnan 
épült ház, három, illetve négy 
lakással, jutányos áron megsze
rezhető. Nagyon csekély pénz 
szükséges a vételhez, mert a 
vételár % részére 6% (hat szá
zalék) kamattal az ingatlanon ma
radhat. Bővebb f-lvilágositást ad 
Landesmann Miksa.

— Nagy újdonság Vilkovszky 
Kálmán és fűszer cseraegekereskedo, 
egy káposzta vágó gépet hozatott 
melyet csekély díjazásért kölcsön 
ad, A gép munkaképessége bámula
tos gyors és tiszta, megtekinthető 
az üzletben, Kazinczy-utcza 2 szám.

salgótarjáni 
és porosz
darabos, koczka, dió- és akna
szenet, szobafütési és üzemi cé
lokra, teljes kocsirakományokban

N e u m a n  J e n ő
S á t o r a l j a ú j h e l y .

Telefon szám : 17.

Szerkesztő: Dr. K. Nagy J őzsef.

Kiadótulajdonos :

LAN D ESM A N N  MIKSA

A  „ V a l ó d i  “

•Franck: kávépótlék ismertetójele
a kávédaráló. Gyakran utánozzák. Azért óva
tosság a bevásárlásnál! A „Valódi" .-Franck: 

a legjobb hazai nyersanyagból készíttetik. 
Gyár Kassán.
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Zemplénvármegye alispánjától.

Szám: 22346,912.

Tárgyi A vármegye 1913. 1914. 
és 1915. évi könyvkötő szükség
letének biztosítása.

Á r l e j t é s i  h i r d e t m é n y .

A vármegye törvényhatósági bizottságának 1912. 
évi 762/17082. kgy. számú határozata értelmében az 
1913. 1914. és 1915. évekre szükséges összes könyvkötő 
munkák elkészítését biztosítani óhajtván, felhívom az 
érdeklődőket, hogy eziránti zárt ajánlataikat az ajánlati 
ár 10 százalékának megfelelő készpénznek, vagy erre 
alkalmas értékpapírnak, mint bánatpénznek a sátoraljaúj
helyi m. kir. adóhivatalba történt befizetéséről szóló le
téti nyugta csatolása mellett f. évi december 10. nap
jának déli 12 óráig a közig, iktatóba annál is inkább 
adják be( mert a később érkező ajánlatok figyelembe 
vétetni nem fognak.

Az ajánlatban kiteendő, mennyiért köttetnek az ik
tató, mutató, irattári, kiadói sorkönyv, postakönyvek, elő
adói könyvek, határidő napló, az országos törvénytár 
könyvei, magyarországi rendeletek tára, belügyi közlöny, 
vármegyei hivatalos lap, stb. könyvek, fé l, egész vászon, 
fél-, egész bőr stb. kötésben.

Ajánlattevők ajánlataikkal a végletes döntésig köte
lezettségben maradnak.

Ajánlattevők az ipari cikkeket magyar ipar révén 
tartoznak beszerezni s e kötelezettségök teljesítése te
kintetében alávetik magukat úgy a szállítást kiíró tör 
vényhatóságnak, mint a m. kir. Kereskedelmi Nlinister 
szakközegei ellenőrzésének s a szükséges adatokat ren
delkezésökre bocsájtják.

A hazai származásra nézve elvállalt kötelezettség 
egyik, vagy másika alól (elmentést a Belügyminiszter úr 
a Kereskedelemügyi miniszter úr hozzájárulásával adhat, 
ilyennek hiányában az elvállalt kötelezettség áthágása 
esetén a törvényhatóság, illetve képviselője választásától 
iügg, hogy a vállalkozó előzetes értesítése mellett a 
szerződést biró közbenjárás nélkül felbontsa s terhére és 
veszélyére a munkálatot más helyen biztosítsa, vagy bi
zonyos kötbér befizetését és e mellett a szerződés telje
sítését követelje.

E kötelezettségek kijátszása vagy beigazolt vissza
élés esetén a vállalkozót a Belügyminiszter Ur a tör
vényhatósági szállításból véglegesen, vagy bizonyos időre 
kizárhatja.

A rendelések a számla beérkezte után a vármegye 
alispánjának utalványára a saujhelyi m. kir. adóhivatal 
által fizettetnek ki.

A beérkező ajánlatok 1912. évi december hó 10 ik 
napján délelőtt 12 órakor bizottságilag történt felbontása 
és elbírálása után a törvényhatósági bizottság f. 1912. 
évi december hóban tartandó közgyűlésén fognak el
fogadtatni.

A törvényhatósági bizottság fenntartja magának azt 
a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok lelett az árakra 
való tekintet nélkül szabadon választhasson esetleg az 
ajánlatok mellőzésével a munkálat teljesítésével bárkit 
megbízhasson

Egyebekben a küzszálütási szabályrendelet irányadó.
Jelen árlejtési hirdetményt a Várni. Hiv.-Lap bán és 

Sátoraljaújhelyben megjelenő „Zemplén", „Felsőmagyar- 
országi Hirlap“-ban és „Sátoraljaújhelyében közéteszem.

Sátoraljaújhely, 1912. évi november hó 25.

Dókus Gyula,
alispán.
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R e n d a l i n
legjobb fém U om posilió  

m inden e lk ép zelh ető  tárgy 
m ázolására.

Á lla n d ó a n  ta r tó s
izzó  forróságnak, valamint 
n e d v e s s é g n e k  ellentálló

e z ü s t f e s t é k .

Semmi sem pótolhatja !

BENDALIN
a legjobb folyékony 
kályhaezüst - festéket.

IV c m  p a t t a n  l o  v ö r ö s r e  
i z z o t t  k . á l y h á k r ó l  K e n i ,  
h í m e m  k i h ű l é s ü k  u t á n  
i s m é t  s z é p  c z Ű K t 'f é n y ü  
•% % % %  m a r a d .

I S r o b b a n  !
Q H asználatban  rendkívül kiadós, f  
3 J  i n d o i i í í t t  k a p h a t ó ,

r E g y e d ü l i  gyárosok: %.

G E O R Q  B E N D A

8109 1912 tk. szám.
Árverési hirdetményi kivonat.
A sátoraljaújhelyi kir. tvszék te

■ LUTZ-WERKE ------
BRONZ FESTÉKGYÁR

Wien, Traismauer N. Oc.
- P R A 6 ------------  —

8279 1 <J 12. Tk. Mim.
Árverési hirdetményi kivonat.
A sátoraljaújhelyi kir. törvény- 

lekkönyvi hatósága közhírre teszi, sz ĵí telekkönyvi hatósága közhírré 
hogy Szánt Mór saujhelyi lakos vég- te8zi> hogy i>otács András és társai 
rehajtatónak Becske Kálmán buda- végrehajtatnak Jakubovics József 
pesti lakos végrehajtást szenvedő, Lejzer Bettivel) szürnyegi lakos

Nyomatott Landesmann Miksa

n
fgjj ellem 356 kor. tőkekövetelés és jár 
JJJ iránti végrehajtási ügyében a sátor 
A  aljaujhelyi kir. tvszék területén levő 

Saujhely r. t. város határában fekvő 
a saujhelyi 1570 számú betétben A 
I. 3. 4 sor 3625 és 3626 hrsz. alatt 
felvett ház és kertből álló ingatlan 
ból Becske Kálmán B 6 alatti fele

8 rész jutelékára 3145 kor. ezennel 
megállapított kikiáltási árban az ár
verést elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlan az 1 9 1 2  évi 
cember hó 30 napján d e. 10  órakor 
a kir. tvszék árverési helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen 
megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartóz 
nak az ingatlan becsárának 10 szá
zalékát vagyis 314 korona 50 fillért 
készpénzben vagy az 1881 évi 
60 te. 42 §-ában jelzett árfo 
lyamrual számított és az 1881 évi 
november hó 1 én 3333 szaru alatt 
kelt m. kir. igazságügyminiszteri 
rendelet. 8 §-ában kijelölt óvadék- 
pes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881 évi 60 
te. 170 §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni,

A kir. tszék telekkönyvi ható
sága megállapítja miszerint.

1. a fenti ingatlan a kikiáltási 
ár 2 3 ad, fele részénél alacsonyabb 
vételárban le nem üthető

2. hogy azon árverelő a ki 
kikiáltási árat meghaladd ígéretet 
tesz köteles nyomban a leütés után 
bánatpénzét az általa Ígért vételár 
10 százalékáig kiegyenlíteni, mit ha 
elmulaszt igerete figyelmen kívül 
marad s a haladéktalanul folytatau 
dó árverésben mint árverelő többé 
részt nem vehet,

3. Ezen árverés az özvegy Becske 
Bálintné Szunyoghy Irén javára be 
kebelezett özvegyi haszonélvezeti 
jogot nem érinti, minthogy azonban 
a fenti betétben a szolgalmi jogot 
megelőző több hitelező javára zálog 
jog van bekebelézve, ezen zálogjo
gok kielégítésére szükséges összeg 
8200 koronában állapittatik meg 
kimondatik, hogy amennyiben 
ingatlan ezen összegen alul adatnék, 
el, az árverés hatálytalanná válik és 
az ingatlan szolgalmi jog fenntartása 
nélkül egészen ujbólelfogárvereztetni 

Kelt Saujhely ben a kir. tvszék 
mint tkvi hatóságánál 1912 okt. 28. 

Makó s. k. k ir. tvszéki jegyző.
és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

végrehajtást szenvedő elleni 115 
korona tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a sátoraljaúj
helyi kir. törvényszék teriieltén le
vő Szürnyeg község határában fekvő 
a szürnyegi 273. sz. betétben A. I. 
1 — 3. sor 212. és 213. hrsz. a. fel
vett Jakubovics József (nős Leizer 
Bettivel) nevén álló szántó és ház
ból álló ingatlanra és 103500. 329. 
közös legeiő illetőségre 817 korona 
ezennel megállapított kikiáltási ár
ban az árverést elrendelte, és hogy 
a fenteb > megjelölt ingatlan az 
1912. évi deczember hó 2 3  napjának 
d. u. 3 órakor Szüruyeg község há
zánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron 
aiu is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalé
kát vagyis 81 kor. 70 fill. készpénz
ben vagy az 1881. LX. tcz. 42. § bán 
jelzett árfolyammal számított es az 
1881. évi november hó 19-én 3333. 
szám alatt kelt m. kir. igazságügy- 
miniszteri rendelet 8 § bau kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. tcz. 170. §*a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A kir. törvényszék telekkönyvi 
hatósága megállapítja miszerint:

1. a fenti ingatlan a kikiáltási 
ár 23 felénél részénél alacsonyabb 
vételárban le nem üthető.

2. hogy azon árverelő a ki a 
kikiáltási árat meghaladó Ígéretet 
tesz, köteles nyomban a leütés után 
bánatpénzét az általa Ígért vételár 
10 százalékáig kiegészíteni, mit ha 
elmulaszt ígérete figyelmen kívül 
marad s a haladéktalanul folytatandó 
árverésben mint árverelő többé részt 
nem vehet.

Kelt Saujhelyben a kir. tvszék 
mint tkvi hatóságnál 1912. okt. 25.

Makó sk., kir. tvszéki jegyző.

J a n u á r  1 - t ő l  n a p o n t a

friss tejet
h á z h o z  s z á l l í t o k .

Feldmann Bernét
S á t o r a l j a ú j h e l y  J u s t u s -  
u t c a  3 0 .  M e g r e n d e l é s t  

l e v é l b e n  k é r e k .
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