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A N E M Z E TI ÜNNEP.
Ragyogó tavaszi nap virradt 

reánk március 15 én. Ez volt az 
első igazán tavaszi nap ebben az 
esztendőben. Mintha a természet 
is segíteni akart volna az ünnep
lésben, hogy a meleg tavaszi 
napsugarakkal az emberek szi
vébe is melegséget öntsön és 
lényével világosságot árasszon 
a lelkek csüggeteg sötétségébe, 

És mi, szomorú magyarok, 
össze is gyűltünk, hogy megüljük 
ezt a kettős évfordulót. Mert en
nek a dátumnak kettős jelentő
sége van. 1848. március 15-én 
született meg a magyar szabad 
ság. És Ibi a. március 15-én halt 
meg a magyar alkotmányosság 

Szomorú szívvel ültük meg 
a halotti tort. De bízva bizó lé
lekkel hiszünk a leitámadásban. 
Hisszük, reméljük, bogy nemso
kára

„ . . . . jönni fog 
Égy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.“
Ének a jobb kornak a remé

nyében gyűltünk egybe ünnepelni, 
hogy erőt merítsünk a jövő küz
delmeihez, a 48-as márciusi esz
mék megvalósításához.

Ujhely város lüggetlenségi 
polgársága méltóképen kivette a 
részét az ünneplésből.

A függetlenségi kör
március 15-én, szombaton este ,a 
Vailászkürt-száiioda éttermében

közvacsorát
rendezett, amelyen közel százan vit
tek részt. Amikor a zenekar rázen
dített a Himnuszra, a közönség áliva 
énekelt hozza impozáns lelkesedéssel.

A megnyitó beszédet Búza  Barna 
mondta, mint a kör elnöke. Szavai, 
melyekkel az ezidei márciusi ünnep 
szomorú jelentőségét ecsetelte, meg
rázó hatást gyakoro.tak az egvbe- 
gy hitekre.

Dómján Elek a küzdő ellenzé
ket köszöntötte lendületes beszéd
ben, az érzelmek magaslatain és a 
gondolatok mélységeiben szántó, ra 
g>ogó szónoki fordulatokkal.

Kincsess') Péter tartalmas, esz 
lilékben gazdag beszéd kíséretében 
a jelenlevő alispánt üdvözölte, inig 
(kardos Mór a gyöngéikedése miatt 
távollevő volt alispánnak, Matolay 
Etelének egészségéle uueite poha
rat, közvetlen, meleghangú szavak
kal.

Hericz Sándor emelkedett, lel 
kés beszéde mély hatast keltett hall
gatóságában. liiserth István rövid, 
de annál kedvesebb beszédében Búza 
Barnát, mint a függetlenségi sajtó 
képviselőjét köszöntötte fel, amire 
liuza Barna meleg hangou válaszolt,

A szociá.demokrata párt is több 
tagjával képviseltette magát a köz- 
vacsorán, ezzel i ' iga/olvan a nem-

ztti küzdeltm iránt tanúsított ro
kon szén vét és megcáfolván a haza- 
fiatlanság súlyos vádját, amellyel 
szocialistáinkat illetni szokás.

Búza Barna üdvözölte ez alka
lomból a jelenlevő szocialistákat 
beszédére Etiedmann Mór válaszolt 
a szocialisták nevében, lelkesen el* 
telvén Justh  Gyulát, az általános 
választói jog nemes harco>át.

Végül Szappanos Imre a füg
getlenségi kör aielnükeit köszöntötte 
fel hatásos beszéd k Méretében, mire 
a közönség — éjféltájban — oszla
dozni kezdett.

Kossuth szobránál
vasárnap, március lfi-in folyt le i 
újhelyi polgárság hazafias ünnep 
amelyet a lüggetlenségi kör ren
dezett.

Délután 4 órakor zászlók alatt, 
zeneszóval vonult f**l a közönség a 
függetlenségi körből a szoborhoz. 
Útközben megsokasodott a lelkes 
tömeg, s mire a Kossuth szobrához 
ért, mar ezrekre ment az ünneplők 
száma.

Gödör Sándor szerencsi ven
déglős tárogatójátéka nyitotta meg 
az ünnepélyt. Régi kuruc nóták bá
natos hangjai sírva szálltak a már
ciusi levegőben, s a több ezernyi 
sokaság ahitatos, templomi csönd
ben hallgatta.

Kincsessy Péter magas szárnya- 
lásu megnyitó beszéde után Búza  
Barna emelkedett szólásra. Hosszú, 
de mindvégig lebilincselő beszédé
ben a mai szomorú politikai állapo
tokat festette. Hol az elkeseredés 
hangján, hol a szatíra éles fegyve
rével, majd a komoly elmélyedés 
tónusában, majd pedig a lelkesedés 
gyújtó temperamentumával beszélt, 
azzal végezvén szavait, bogy még
sem a gyász, han m a remény üu 
nepe legyen a mai ünnepüuk.

Ismét felcsendült a tárogató 
szava, s amikor felhangzott a Kos- 
suth-nóta, ezer ratg ezer torok vele 
éneket nyújtva megkapóau inpó- 
záns jelenetet ujujtva.

Határtalan lelkesedés közben 
vonult fel az e.,ész ünneplő közön
ség az ősz

Matolay Etele hazához,
ahol Szirm ay István dr. üdvözölte a 
függetlenségi eszméknek testben 
tuár gyönge, de lélekben még friss 
és erős bajnokát.

Síirmay beszéde, amikor Kos
suth ősz katonáját üdvözölte, egye
nesen a telkekbe markolt és köny- 
nyet csalt a szemekbe.

„Valamint Simeonnak megadta 
Isten, — úgymond — hogy ad

dig nem halhat tueg, amíg a Mes
siást színről színre nem láthatja, — 
azonképen Matolay Etelének sem 
szabad közülünk távoznia addig, 
atuig beteljesülve nem látja a füg
getlenségi eszmék diadalát.”

Matolay Etele meghatott sza- 
akban mondott köszönetét. Festő 

ecsetjére méltó jelenet volt, amint 
a galambősz vezér ott állt szerény 
haj'éka ablakában, s beszélni kez
dett az ezernyi sokasághoz. A 
hangja még n indig az az erős, 
férfias, ércesen csengő hang, amely

nek szinraagyar zamatában már 
annyiszor gyönyörködtünk. Mé 
sokszor szeretnek hallani ezt 
hangot,

Bájos jelenet volt az is, amikor 
egy fehér ruhás kis leány Kulics 
Katinka nemzeti szinii csokrot nyúj
tott fel az ablakba az újhelyi nők 
nevében.

Végezetül ismét felhangzott a 
tárogató szava, s a közönség lelkes 
hangu'atban oszlott szét.

A templomokban
i?> tué'Uóképen megünnepelték iu ir 
ciiis idusát. Szombaton Umn pi 
istentisztelet volt a római katholikus 
és református templomokban, az 
evangélikus templomban pedig a 
rendes vasárnapi istentisztelet k 
rétében hangzott el hazafias tárgyú 
beszéd.

Az iskolákban

is sikerült ünnepélyeket rendeztek 
a nemzeti ünnep alkalmából.

A  polgári fiúiskolában a nap 
jelentőségét Keltesz (> Jön igazgató 
és Sebestyén Ernő tanár m -Itatta. A 
márciusi napok történetét Sztankovics 
Géza IV. o. tanuló irta és olvasta 
fel. Hazafias dalok és a tanulók 
szép szavalatai voltak a programul 
többi számai.

A  polgári leányiskolában Csézy 
Hona IV. o. tanu'ó tartott ügyet 
alkalmi felolvasást, W mer Gabriella, 
Fejes Ilona, Klein Magda, és Grappa 
Ilona pedig szavalataikkal jaruilak 
hozzá az ünnepély sikeréhez.

A  kegyesrendi főgimnáziumban  
Isépy László mondott szép beszédet 
Bajusz Gyöigy, Buday J. Ftrciiczy 
T. szavaltak, s az intézet ének- es 
zenekara igen szép müsorszamokat 
produkált.

A  felsőkereskedelmi iskola a vá
rosi színházban tartotta meg ünne
pélyét rendkívül nagy közönség 
jelenlétében. Az ünnepi beszédet 
Halász Dezső tanár tartotta nagy 
hatással. Klarnar Vümoí, Arnóth- 
falvy András sz* p n szavaltak. 
Zöldhelyi Anna kuruc nótákat éne
keit nagy tetszés mellett, a Károly 
Zzuzsó kitűnő zongora kíséretével. 
Kozma Erzsébet szavalata is meg- 
rdeiuelt tetszést aratott. Tötök 

Margit melodrámát adott elő a Ká
roly Zzuzsó zongora és Jurcsó 
László gordonkakisérete mellett 
mély hatást keltve. A Kossuth-, 
szobornál Szalay József tartott be
szédet, Mogyoróssy Lászó és Su- 
iiiudovszky Mihály szavaltak, uz 
utóbbi Polányi Lajos újságíró kol
legánk igen sikerült ódáját.

A z  izr. elemi fiúiskola ünnepé
lyéről múlt szamunkban már be
számoltunk.

A vasúti altisztek

köre szombaton este saját helyisé
gében tartott hazafias ünnepélyt. 
Szabó József hazafias beszéden kí
vül szavalatok és énekszámok sze
repeltek a műsoron, amelyet tánc- 
mulatság követett.

A vidéken

is kegyelettel megünnepelték már
cius idusát.

Király kelmecseit a református 
iskola udvarán hatásos müsot ke
retében ifj. Báliut Dezső, a függet
lenségi kör elnöke mondott lelkesítő 
lendületes beszédet.

Lapunk  mai s/Anin 4 oldal,

Nagyinihályban az iskolák szé
pen sikerült ünnepélyén kívül a 
kaszinó társasvacEorajan ünnepelték 
meg a szabadság napját. Az ünnepi 
szónok Kovák János dobrókai gür. 
kath. plébános volt.

M alcaiol, Topolyomból, Petrocról 
is hazafias ünnepség Ilire érkezik.

Vármegyeszerte lelkes hangu
latban folyt lo az ünneplés. Adja a 
magyarok Istene, bogy ez a lelke- 
sedés ne lett légyen szalmaláng, 
hanem a hazafias tettrekészség ko
moly zááiLja a jövő küzdelmeire nézve.

yínörássy Dénes grój
„Nem halt meg az, ki milliókra 

Költé dús élte kincsét, ámbár napja 
mul“, valakinek koporsója felett a 
kegyelet elrebegheti e költői sza
vakat, úgy Andrássy Dénes kopor
sója valóban méltó erre mert benne 
az igazi emberi, a magyar emberi 
ideál megvalósulását látjuk. A ha- 
zafisíg oltártiize mellett melegedve, 
a nemzeti ideálon osiiggő tekintet
tel és feléje szálló lelkesedéssel oda
állni valósulá>á**rt a nemzet boldo
gabb jövendőjéért, nagyságáért és 
dicsőségéért, egy istenáldotta élet 
gazdag kincsét : ez vala élete célja 
és eredménye, mely helyet biztosí
tott számára a nemzet panteoná
ban örök időkre úgy, hogy emlékét 
nagy főúri halhatatlanaink nevével 
együtt emlegetjük s a legnagyobb 
magyar nevére visszaszá ll  hála és 
kegyelet sugara megpihen az o em
lékén is.

Életének befejezése méltó volt 
egy á 'dótt lélek szeretetheti eltöl
tött egész életéhez. Az élet változó 
hullámzásai nem érintették, mert a 
jelenből, a jövendő fényes képein 
pihent meg a lelke s minden mun
kája, melyet a szeretet szent hevü
letében végzett, minden rendelke
zne, mely minden nemes lélekben 
mély meghatottságot, hódoló csodál
kozást ébresztett és hálaadó fohászt 
fakasztott a jövendő számára való 
nagyszerű magvetés vala. Lelkén 
átvonult a nemzeti élet minden 
ürességének, szegénységének, elma
radottságának, nyomorának a képe 
és nagy elhatározások fogantak meg 
her.ne azoknak nyomán.

Ezek az elhatározások már a 
nemes lelkű gróf életében a jótétel 
szakadatlan láncolatában öltöttek 
élő valóságot, — halálakor pedig 
nyilvánosságra jutott végrendeleté
ben megindító, csodálatra és hálára 
ösztönző rendelkezésekben jutottak 
tudomására a világnak. A nemzeti 
kultúráért hevülő és eruberszere- 
tettől lobogó lelkének hü tükörképe 
e végrendelkezés.

Minket zemplénieket elsősorban 
a csak most szerveződő közműve
lőd si egyesületnek hagyományozott 
örükségrész érdekel, őszinte benső 
örömérzet fogta el mindnyájunk 
lelkét arra a Jiirre, hogy itt tulaj
donképen százezrekről van szó, me
lyek az egyesület jövőbeli tevé
kenységének nagyszerű perspektí
váját nyújtják. A vármegye nagy
lelkűségéből ku'lurrnuukát végző 
egyesület melynek 30 éve foganat
ban levő munkáját csak észrevehe
tően is fokozni már reménye nem 
lehetett az anyagi erők elégtelen
ség** miatt, most biztos bázisán az
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anyagi erő birtokának lelkesedetten 
indulhat meg a magyarság, a ma
gyar állameszme kibontott zászlajá
val a nagy sikerekkel biztató jövendő 
feló. A vármegye áldozatkészsége 
frigyesülve a nagy hazafi, a kultur 
s emberbarát nyújtotta erővel a köz- 
raivelődési egyesület utján hathatós 
erővel segíti meghódítani várme
gyénk idegen ajkú vidékeit a ma 
gyár nyelvnek ős a magyar szel
lemnek. Keményünk van reá, hog\ 
a vármegye közönsége e nagylelkű 
hagyomány hatása alatt siet a ku - 
turegyesület zászlaja alá kivenni ré
szét tettekkel s áldozattal a nem
zeti közjóra is irányuló e nemes; 
munkából.

Andrássy Dénes szelleme int: az 
áldozatkészség oltáraira és az ön 
zetlen hazafiui munka koszorújára 
mutatva eszünkbe juttatja Berzsenyi 
mondását:
„A derék nem fél az idők mohától.
A koporsóból kitör ős eget kér,
S érdemét a jók. nemesek, s jövendő

[századok áldják.* 
Nemo

— március l'J.

Vasárnapi megtiszteltetésem 
alkalmával annyira meglepett a 
sá to ra ljaú jhely i hölgyek  gyengéd 
figyelme, a melyet szép kezek 
lelnyujtott a gyünyürü virágcsokor 
tanúsított, hogy arra még csak 
egy köszönő szót sem ejtett ki 
ajkam. Uocsássanak meg ezért t. 
Hölgyeim, és fogadják kegyesen 
ezen az utón hálás küszönetemet. 
A csokrot kegyelettel és büszke
séggel őrzöm meg. Éljenek bol
dogan Sátoraljaújhely város t. 
Hölgyei !

. Matolai Etele.

Újhelyieka mozi lepedőjén
(L. A.) Abban a hatalmas ver

senyben, amely a mozi és a színház 
között kifejlődött, óriási lépésekben 
tör előre a nemrégen még oly 
nagyon lenézett mozi. Lépésről 
lépésre tört magának utat a közön
ség szeretetthez a néma színjáték 
és ma már ott tartunk, hogy a 
legelőkelőbb körök is szívesebben 
nézik végig a mozi vászon tökéletes 
tehetségű művészeinek minden te
kintetben kifogástalan játékál, miut 
a vidéki színpad gyenge képességű 
tagjainak mindenesetre raéltánylan- 
dó, de seramikép sem élvezetes 
erőlködését.

Sőt addig érkezett már hóditó 
útjában a mozi és annyira befész
kelte magát a közönség szeretetébe, 
hogy ma már a műkedvelők is 
szívesebben játszanak a mozi gép 
előtt, miut a vidék primitív, kellő 
felszerelés híján levő színpadain. 
Kolozsvár mágnás társadalmának 
műkedvelő tagjai voltak az elsők, 
akik a mozigép elé állottak és a 
mozi fehér lepedőjén vooutak a 
a jótékonycél érdekében a közönség 
elé. Kolozsvárt rövidesen nyomon 
követte Nagyvárad, ez a minden 
lekintetben fővárosi nivón álló 
vidéki város, ahol az izr. nőegylet 
által rendezett mulatság alkalmából 
játszottak a raozigép előtt előkelő 
dilettánsok.

Nagyváradon egy detektív drá
ma keretében mutatkoznak be a 
mozi vásznán azok, akik színjátszó 
képességeikkel mar többször gyö
nyörködtették ennek a vidéki met
ropolisnak kényes igényű, rnüértő

publikumát. De nem csak a műked
velők kerülnek ez alkalomból a 
mozi vászonra, hanem egy korzói 
felvétel folytan Nagyvárad előkelő 
társadalmának minden számottevő 
tagja.

Szombaton este tartotta a 
Nagyváradi izr. nőegylet mulatsá
gát a Vigadó gyönyörű dísztermé
ben és ez alkalommal vonultak fel 
a mozi fe lí r  lepedőjén mindazok, 
akiket a korzóról és a társaságokból 

j jól ismer Nagyvárad város egész 
! közönsége.

Es felvonul ez alkalomból a 
mozivásznon az újhelyi előkelő 
társadalom most Nagyváradon élő 
két tagja is. Az egyik S z e p e s y  
Lajos gyógyszerész, dr. Szepesy 
Arnold városi főorvos fia, aki a 
detektív dráma egyik főszerepét 
jat»za ; a másik A m b r ó z y  György 
huszárhadnagy, a nagyváradi Vilmos 
huszártisztek közkedvelt tagja, akit 
a déli korzón ért utói a mozi fotog- 
rafáló masinája.

Sátoraljaújhely város közönsége 
bizonyára örömmel vesz tudomást 
erről a kedves eseményről. Es való
színű, hogy ürömmel fogadják ízt 
az ötletet mindazok az egyesületek, 
amelyek a jótékonycél érdekében 
szolgálatukba vonták a műkedvelő 
szinieiőadásokat. Hiszem, hogy 
rövid időn belül az újhelyi társada 
lom előkelői is szerepelni fognak a 
mozi hpedőjén és szert pelui fognak 
azon Sátoraljaújhely egyes város
részei is, mert ennek a városnak 
tezmészeti szépségei igazán meg
érdemlik a megörökítést.

húsvéti száma Zemplénmegye 
gazdasági, társadalmi és poli
tikai helyzetével foglalkozik
kapható 8 fillérjével
LANDESMANN könyvkereske
désében, a „MUNKÁS-OTT
HON'-bán és a „NÉPSZAVA1' 
kihordójánái.

H Í R E K .

—  Kitüntetés A t».«.y Horuyay 
Ödön dr. kassai törvényszéki bíró
nak nyugdíjaztatása alkalmával sok 
évi hű és buzgó szolgálatainak el
ismeréséül a III. oszt vaskorona 
rendet díjmentesen adományozta.

—  Halálozás. Ma délután fél 4 
órakor temettek el általános rész
vét mellett ü»v. Dubay Istvánuét 
szül. Csorba Máriát. A megboldogult 
akiben Dubay István, Nándor, Jenő 
és Aranka édesanyjukat gyászolják, 
már hosszabb idő óta betegeskedett! 
inig hosszas szenvedés után f. nó 
17-én, életének öl-ik évében el
hunyt.

—  Székely Elek ügye. Székely- 
Elek fegyelmi ügyében, — mint 
várható is is volt, — belügyminisz
ter akként döntött, hogy Székely 
Elek hivatalvesztéssel és 600 korona 
pénzbüntetéssel sujtassék. Most csak 
röviden regisztráljuk a hirt, de leg
közelebb visszatérünk reá és bő
vebben fogjuk pertraktálni a Szé
kely Elek régóta húzódó ügyét.

—  Szőlősgazdák értekezlete A 
Záraién vármegyei gazdasági egye
sület szőlészeti és borászati szak
osztálya legutóbbi ülésén ismét a 
szőlő helyes metszésének kérdésével

foglalkozott, s a beh a tó  vita ered- 
ményeképen abban állapodtak meg, 
hogy az ismertetett «'ólőmetszósi 
módszerek között a Gr .ner János 
féle a legjobb és leghciyesebb sziaz 
téma. Ezt a módszert fogja követni 
a Tokajhegyalja szőlőbirtokossága, 
mert a üreiner-féle metszés általá
nos alkalmazása szakértői számítás 
szerint 50—80 ezer hordónyi hozam- 
többletet eredményez a termelésben, 
ami a haszonnak évenkint 4—5 
millió koronával való növekedését 
jelenti. Mintegy hetven szőlősgazda 
vett részt az ülésen, amelyen Thu- 
ránszky László vármegyei főjegyző 
elnökölt, Greiner János tolcsvai 
hegybíró ismertette metszési mód 
szerét, majd bemutatta az általa 
alkalmazott i*y itókapákat, melyek
nek praktikus volta általános tet
széssel találkozott.Thuránszky László 
elnök indítványára az ülés jegyző
könyvileg köszönetét .szavazott Grei 
ner Jánosnak, érdemei elismeréséül. 
A szakosztály legközelebbi ülésén a 
sző.ő permetezésének kérdése kerü 
napirendre. Hegedűs Sándor fog 
előadást tartani a fölötte fontos k 
dósról, amely méltón tarthat számot 
a szőlőbirtokos gazdaközönség lég 
nagyobbfoku érdeklődésére. Igen ör
vendetes jelenség, hogy a szőlészeti 
szakosztály ülései hovatovább népe
sebbek lesznek, annak bizonyságéul 
hogy az érdekelt birtokosok felis
merték e szakszerű viták gyakorlati 
jelentőségét.

— Bogyay redivivus. A várme
gye fegyeimi választmánya Bogyay 
Bélával szemben tudvalevőiig ki
mondotta a büntethetőség hiányát 
s visszahelyezte állásába. A képvi
selőtestület azonban megfeiebbezte 
az ügyet, amely u napokban érke
zett le a belügyminisztériumból. A 
be. ügy miniszter döntése értelmében 
Bogyay visszakapja állását s a fel
függesztés tartama alatt visszatar
tott illetményeit.

—  Nagy ekszei lopás Ujhelyben
Tegnapelőtt, f. hó 17-én Kein-r 
Soma ügyvéd Kazinczy-utcai laká
sának emeleti utcai szobájából több 
ezer korona értékű ékszer eltűnt. 
Az ékszerek egy nyitott kazettában 
voltak elhelyezve. A nyomozás 
azonnal megindult, sőt már köröz 
uek is egy gyanús embert, aki a 
kérdéses napon szürke kabátban járt 
házról-hazra. és saját szerzeményű 
könyveit kínálta megvételre. A gva- 
t us idegen pápaszemet viselt és kü
lönös ismertető jele, hogy 
meglehetősen ferde.

—  Műkedvelő izlnielőadas. A
saujhelyi ref. olvasókör f. évi már
cius hó 23 és 24-én a városi szín
házban műkedvelő szinielőadást, 
március 25-én pedig táncmulatságot 
is rendez. A március 23-iki előadás 
kezdete este 8 órakor, a 24 iki elő
adás kezdete d. u. 4 órakor, a táuc- 
mmatság kezdete este fél 9 órakor. 
Jegyek előre válthatok h ref. lel- 
készi hivatalban.

szaja

-  A
Kaptuk t 
rókát:

Ko8suth-szüliOr bekeritese
8 adjuk a vetkező so-

Tikinti tes Saerkt -tőség
A „Felsőmagyarországi Hírlap" 

ii ár többször szóvá tette a Kossuth 
szobor kerítésének ügyét. Most 
hogy március 15 ikét megünnepel 
tűk, s az ünnepség egy része a 
Kossuth-szobor mellett folyt le, 
megint előtérbe került az a kérdés, 
hogy miért nincs az a kerítés még 
mindig felállítva ? Tudtommal a 
szobor-alapnak maradt elég pénze a 
kerítés felállítására, s hogy a szo
bor, — annyi szóbeszéd után, — 
még ma siucs bekerítve ez tisztán 
az intéző körük indolenciáján múlik

Megint szóvá kellene tenni ezt a 
vétkes hany agságot és végre ener
gikusén kisürgetni a kerítés fel
állítását.

Teljes tisztelettel;
„Etry újhelyi lakosu 

*
A levél írójának nagyon is igaza 

van. Mi ruár többször sürgettük 
Kossuth szobrának kerítéssel való 
ellátását, de a szavunk — úgy 
látszik — falra hányt borsó volt 
az intéző körök indolenciájával szem
ben pedig már igazán ideje volna, 
hogy végre bekerítsék a szobrot, 
mielőtt a hannagság a város polgár
ságának komolyabb felháborodását 
vonná maga után.

—  A fodrász szakosztály érteni ti 
a nagy közönséget, hogy üzleteiket 
1913 márc. 24-én vagyis Husvét 
ruásodnapjin egéss nap zárva 
tartják.

— Mulatság Töketerebesen. A
tőketerebesi cukorgyár tisztikara 
március 15-én a tiszti kaszinó he
lyiségében fényesen sikerült mulat
ságot rendezett,amelyen nagy és elő
kelő közönség vett részt. A hajnali 
órákig tártott a fesztelen, kedélyes 
mulatság. A zenét Lukács József 
ungvári prímás kitűnő zenekara 
szolgáltatta, s pompás temperamen
tumos játékával mindvégig a leg
kellemesebb hangú atban tartotta a 
közönséget,

— Rendőri hirek. Tegnap dél
előtt 10 óra tájban O.áh Béla ud
varán (Andrássy-u. 47.) meggyulladt 
egy rakás szalma, amitől a fából 
készült melléképületek is tüzet fog
tak. A tűzoltóság hamarosan elfoj
totta a tüzet. — A napokban le- 
zaj 'ott országos vásár alkalmával 
ismeretlen tettes ellopta Majoros 
I-tvánnó bodrogvéC'i asszony zseb
kendőbe kötött 82 koronáját. A 
rendőrség megindította a nyomo
zást.

— Itt vannak a szalonkák. Pár
nap óta, a szép tavaszi idő kezde
tétől a vadászok zajától hangos az 
erdő. Megérkeztek a szalonkák s 
nagy vetélkedés a nirnródok között 
ki lövi az első suepffet. A szerencse 
mint értesülünk ez évben Boronkay 
László vruegyei árvaszóki ülnököt 
részesítette ebben a dicsőségben, 
amennyiben az elmúlt vasárnap 
délután a cékei erdőben cserkészve 
<5 lőtte az első szalonkát.

—  Megnyílt a hatósági husszók,
de nem Ujhelyben, hanem Ungvá- 
ron. A mű t héten már meg is 
kezdték a marhahús kimérését. A 
hús kilóját egy koronáért mérik a 
hatósági husszékben, amely minden 
délelőtt nyitva vau és az árusítását 
városi rendőrség ellen őrzi. A hús 
állandó orvosi fe ülvizsgálst alatt 
áll s igy teljes bizalommal vásárol
hatja bárki is. Mikor érjük meg mi, 
boldog újhelyiek, hogy egy koro
náért kapjunk egy kiló húst . . .

Orvosi pályázatok. A sátor-
aljaujhelyi „Erzsébet*4 közkórház
iak elmoosztaiyán újonnan rendsze
resített II.-od főorvosi ál ásra és nz 
esetleges előléptetés folytán meg
üresedő segédorvosi állásra pályázat 
hirdettetik A kinevezendő másod 
főorvos javadalmazása 2000 korona 
kezdőfizetés, 720 korona lakbér, — 
a segédorvosi állás díjazása IÜ00 
korona fizetés, kötelező természet
beni garzon lakás, fűtés, világítás 
és I. oszt. élelmezés. A pályázni 
kívánó orvos-doktorok az 1883 évi 
I t. c. 9 §-ában raegkiváctató 
minősítést igazoló okmányokkal fel
szerelt folyamodványaikat folyó évi 
március 25-én déli 12 órájig Zerap 
lén vármegye főispánjához címezve 
annyival is inkább nyújtsák be, 
mert a később érkező Folyamodvá
n y t  figyelembe nem vétetnek. 
Lgyancsak a sátoraljaújhelyi „Er-
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zaébet“ közkőrházná' megüresedett 
alorvosi állásra is pal> a .at hirdettt*ti*. 
Az állás javadalmazna löiHJ korona 
fizetés természetbeni likas, f, i t. s 
világítás és első osztá s U élelme/*'-.. 
A pályázni kivárni orvos-d iktor >á 
folyamodványaikat f. -\i ápri is lni 
1-én déli 12 Zerup • nvárin ‘gye főis 
pátijához címezve, annyival i- in
kább nyújtsak be, ni -rt a később 
érkező folyamodványok figyelem!' 
nem vétetnek. Z mpléu varmegy •• 
szerencsi járásához tartozó m —\- 
aszéi körorvosi állápra pályázatot 
nyit a szerencsi főszolgabíró. A 
körhöz két község tartozik: Megmá
szó és Alsódobsza. A körorv*>- i 
vadalmazása : 1 (.00 korona törz-li 
tetés Évi 800 kor. helyi pót ék 
Törvény hatósági 'ag megái iapit ott 
lakbér és fuvarátalány. ICilv.wni 
óhajtók kérvényeiket f. évi máiéin- 
hó 29-ig terjesszek be.

— Egy nöegyesület 25 eve. A 
helybeli »Beno'h Zion Izr. N- - 
sülét« e hó 12 én tartott i 2 > ik évi 
rendes közgyűlés t Lipsehitz Ad óin - 
elnöklése alatt. Az egy esi! >t tag
jainak létszáma az utóbbi években 
folytonos »mt Ikedést mutat, ami 
szép jele az egyesület vo - er - 
nek, valamint a vezetőség c tuda
tos működésének. N- gv tis/.t«• • ib• • ; 
tagja van az egyesületnek azok kö
réből, akik az egyesti et érd -eben 
kifejtett munkásságukkal es altaia- 
ban a közjétékonyság t r ’n kivá
lóbb érdemeket szereztek. N--v sz - 
ríni : gróf VVallisz Gyuáii". n '• mi 
Dókus üyuláné, Özv. Orosz B nja- 
minné és Hazai Sándorné. A apué. 
tagjainak szaiua 12. Az egy* sülét 
első elnöke Friedmann Abrahámné* 
úrnő vo!t, később Olück Adoifn 
vezette az egyesületet, az utóbbi 7 
évben Lipsehitz Adó fné úrnő a I az 
élén, Segélyezésekre az egye.sü et 
az elmuit évben 2000 koronát meg
haladó összeget fordi’ott. A aptő- 
kéje 1345 kor, amely a rau't évben 
a néhai Haas Fiilöpné emlékezetére 
tett 100 k« ronás alapítvánnyal gya
rapodott. Tevékenységet fejt ki :;z 
egyesület a'apszabái\ aiban vá Iáit 
kötelességei érteiméi), n a gyermek- 
védelem terén is. A helyi' ■ i „Mi bis 
Áru min Egyesület* nek im • 
génysorsu tanulók felruházása ér
dekében fáradozik dicséret**sen, a a- 
pitó tagjai sorába lépett. Több atyát 
lan-anyátlan gyermeket á latul > lm i 
segélyben részesít. Más sz*g’ny 
gyermekeknek esetről » s -ti • rend
kívüli segélyt nyújt ruházatra, le 
lépett tagnak az Örs/. Izi. Patiom.ge 
Egyesületire, szívesen váila’ja az 
esetleg városuukba ad u d - gyá 
raoltjainak felügyeletét A küzmii- 
veiődésügy iránti érzéket é> a ta
nítói árvak ügyeinek szivén vi> é 
sét elárulta azzal, hogy az Or-z. 
Izr. Tanítóegyesületbe beépült pár
toló tagnak, és hogy az „Örs/. Ma
gyar Izr. Közművelőd-ti Egyesületet 
is támogatja nagy és nem-s e ’ jai 
elérésében évi 20 kor. pártfogé) tag 
sági díjjal. A közgyűlés hálás elis
meréssel viseltetik a j*den'egi vr/r  
tőség iránt az egyesület fe.virágoz 
látásáért, iránta való teljes bizalmát 
aként nyilvánítja, hogy kö/fe'kiai- 
tással egyhangú ag megválasztja az 
ujabbi 3 évi időtartaiura. E válasz
tás alapján az egyesület elnöki' 
Lipsehitz Adolfné úrnő lett. Alelnöki 
Alexander Lipótné és Schweiger 
Ignácné, titkár . Alexander Vilmos, 
pénztáros : ifj. Deutr-ch N. Simonné, 
ellenőr : Klein Izidorra*, Propaganda 
bizottsági elnök: dr. Friedmann Be
nőné, tagok : Alexander Yi mosné. 
Schweiger Márkusaié, jegyző: G ir- 
dós Mór. Választmányi rendes tagok: 
Alexander Manóné, Alexander Vi - 
raosné, Berkovics Jakabué, Berwo-

jvics Rifa-ln ', Blumenfold Adilfné,1 
B'um -nfeld Emánuelné, Blum-mfeld 
.lenőné, Deutsch Adolfné, Dont-eh 
M iné*, Deutsch Samu né, Dick 
ll-rmanné, Friedmann Teréz. Gár- 
dos Mérné, »i 1 zsl r l * .. 1 , G

j dieiier Móráé, özv. Orosz Benjámin 
né*. G ück Simonné, Hazai S.umi • ■! í*’, 
K :Iti r 1) ív ida ’, l\ . i i P -u ra 
Ka in St amonné. K i i Yi'iuo-n* .

I Löw Miha vné, Linder 1) .\ id i ' 1 
* Marl.evies J t fné*. I’ .ér N.onu - 
| né. Rubin Adolfné, Scbwarc Ig
nác ; . \\ i íbi rg. r .1 izst fa . P, :
tagok; Kesztenb.mm Lajosn-'*. Kain 
Vrmioné, l\ *'itnau Farkasné, Kr/U'Z. 
Ilermii iié. E diner Mi*-ám , Prinehe 
Jakubn •. U ipapori B i.jaminué, R. is. 
mán Kúro’yné. Spi,.g,.j Áronra'*, 
Sohwarc’uirt Eip óira*.

Segeijeyyzo választás A.
abarai körjegyzőségben rend r

■ ■! gyzői ádázra Bajus 
\; d i : Ui o . al iró < uöklete a a t 

tartott vsias/.tuM»n fo só hó 13 án 
K i Ion ly János vo t banóezi seg*d- 
j«*gy/őt egyhangúlag megvá asz 
tolták.

I.őc- k< zv ■  ̂ is dck( i ' EtÜl
/•mpl" r  ; r.negvi* szerercsi járása !
hoz tar ott. Mintegy U0-:>2 * vvel
ezt*, ott B ■r.-c lvHrm**g\ éhez csato -
l a k , di? a l\ iié> íboC'i' k, úgy látszik,
ni icscn ck m g I-g* dvc hovátarto-
zá-iik at i ető! •g, mert mi st moz-
gulmat int Hot ak az iránt. hogy u
kö/.>égi t l SrttoIják vissza Z •inpli'n
várni g \ 1 /. A SZ!; esi j ír. s fő-
'/.*• gubira a el is készítette külső-
hőcsiok ki rvényét es párto ó véle
menny 1 ellátva illetékes in ly é i
juttat a

— Gyujtogatas Leyenyen A mull
vasárna 1* 8 J • i ne ggyuh *1
a légi* IV *i korcsma raeilt tt egy
számár aki A lángok g\ orsan
ti rji dti k, s i szél is növelte a
Veszed ni t Csak akkor siki riilt
e • f i j an i  a pu- ziitó elemet, amikor
már hé*t-nyo c ház a m*! képű e-
t **k kel gv ült elhamvadt. — K* d l  n
d • Utál 2 óra tájban meg int tűz
tára dt E g* nyén. Most egy c>ür
gyű a dt k , s i nagy széib. u ism i
5—1) 1áz 1 tt a lángok marta ék. ,
Az •»!tá köri ! különösen Soltész
jegyző, N.így B dint bíró - s Kncs*
P f  P 'nzi gvi hivatalnok “zerezi ea
.* Lm r *-ri méltó érd* rac két. —
Alapos a gv auu, hogy min 1 a kél
tüzes* t g . ujt jjatásbol ért d . A
nyomozás meji indult.

— Visszatartott katonák család 
tagjainak seyelyezose. Az 1912 13
é v in ’, t 11 \ i1 i.' - kai ebi szolgalatra 
hehivott illetve visszatartott had 
seregbe i (haditengerészeti) és hon
védségi mm tényleges állományú 
legénység gyámoiitó nélkül maradt 
családtagjai segélyben fognak részt- 
sülni. Ezek az egy sz-rsmind hm r a 
szóló segélyösszegek a családtagok 
Száma, a szolgálat időtartama és 
egyeld) körülmények figyelembe 
vételével, a segei veendőknek kü 
lönböző osztályokba történő soro
lása utján fognak mepállapitfatni 
Az s-z'irás március hó 22-én veszi 
kezdetét a városi főjegyző hivatalos 
helyiség- b*• n é*s 15 napig ;og tar
tani. Az érdekeitek szem ly< - n 
jelentkezz nek ez alatt az idő alatt 
mert az elkésve előterjesztett kérel
mek csak kivétel* s es tekből! v* 
tetőik figyelembe.

Eladó egy Jó karban levő zongora.
Értesítést ad a kiadóhivatal!

Legújabb.
Bi/.ilmatlansági indítványa már

cius 27-ki mc^ycgy ülésen.

üróí Andrássy Gyula 
Ujhelj ben.

A március 27 ik í m^gy egy ülésre 
g ró f A ndrássy  Gyula é s  
t á r s a i  bizalmatlan ági indítvány t 
adnak be a kormány ellen. Az 

i vál
mellett különösen .» Lukács-féle 
panamákat bélyeg- i meg. íAí BöL  
rá ssy  Gyula gróf s t im lye- 
sen jelenik meg a gyűlésen, ahol 

t
Windischgrai tz L íjos fogja indo
kolni.

Kétségtelen, hogy a megye- 
gyidé.s az indítványt nagy több
séggel fogja elfogadni.

Az első tavaszi nap kic-alla az. 
apti» fcolba!!koriltusokat, a jövend i 
Bodnár Sándnruit és 5 ázijaif, a pa- 
-yáki.*, s amint hangos kacagás kö- 
z itt. * I • •. •>• n ru.d \ jak i árral

-

zoíiy m g foga van az időnek, e ij> 
a szárhegyi sz* !. Amint ia^ankint 
lenyugszik .» uelegetad - nap. össze- 
borzong az ember, hazad tnek a 
ki Bodnár Sándorok, és szomorúan 
Koustatá juk, hegy nagyon r*f r a 
. ros i népre a bekecs é% a kezty U. 
Lazán melegük csak i»z öreg j.it*'- 
► osoknak van, no m g a foo'ball 
intézőkul k, akiknek uj atrakciókon, 
küzün-é'et toborzó ni g ep-tési ki n,

■ . . 1 1 - ő a f ik. Ve-
zetó utibuuk a SAU a/. 'anyagólt 
Ik esket ri pályát piaci: áztatja 8 
ági is intézője a páiya ezidci k. rü - 
keritcsét vette tervbe, amire i_a<.á:i 
nagy szükség volna, hisz a pályát 
övező karom köze’s*ge a játékosok 
testi épségét is erősen veszélyezteti, 

v« attól, hogy a keiit n - 
kü i pilyán a köz i' 70 száza
it ka az önadta szabadjegy mii d**n- 
kori éivezőj •. ami pedig a Club na- 
pib v lét irősen csökkenti. Ez az 
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rangú csapatokat ezideig mm ho 
zathalott le. A körülkerimst — mint 
hiriik — részvény társasági alapon 
akarják megoldiui. E c* bői 20<J 
drb. 20 koronás né\ér á r- ^ vényt 
bocsójtanak ki, amelyből 80 darab 
elhelyez.-se már most öiztositva van. 
A pálya körülkerítése után, — hisz 
ezáltal 70 százalékos minimális be 
vételemelkedést remél elérni a 3AC 
— anyagiakban rnegt rosüdve, pesti 
G ubbok lehozata al tervezi. Így az 
újonnan körmkerit-tt pálya felszen
telésére a „Ferencvárosi Torna 
C uhbd.44 tárgyal, akit egy r-gebbi 
Ígérete köt a SAC-hoa. .Sajnálatos 
do'og, hogy a Vasút is 8j> >rt C ub 
szel húzása miatt, a he ybeii clubbok 
állal felvetett egységes és közö- 
körülkerítés terve elesett, ami pedig 
ss/es clubjaink kétségtelenül erős 

: i * d >'t vonta vo na m»ga után. 
di* ettől eltekintve is, segítőtársak 
nélkül — a közönség és város j ön- 
du'atára számítva — kötelessége 
végr • rei d-tt teremteni a SAC-nal., 
a pályának csúfolt, hecsket* ri ka
rámban. A 8AC különb n erősen 
ái/ik közönsége szeretettben és a 
város jóindulalábai!.

A teniszpályákon busvéttólkezdve 
u i i vig élet lesz A tennisintéző a 

, miu t napokban megejtett terepszemle 
uian a } c\ák feitöltését, lehoruo- 
kobi- t rembdte el, és uj pályák 

i g y obbszabásu ver- 
cnv rendezését, tréner lehozatalál 

1 1 ervezi.
Biztat.) előjelek e'őzik meg a 

S \C ez id«i munkásságát és remél
jük. hogy az égé sz ség és ép testért 
'* iva:.d • harcában maga mellett tá
la j*» *‘ 'port mind* n igaz barátját.

S B

f i  közönség köréből.
Arnóthfalvy Emil.

I N*.-m az érdemeit akarjuk fel
írni ni ennek szúrnak, mert ezeket 

l ’jb \ válóit illetve bizonyára senki 
- ni ö. in n. li csak nem tekintjük 
érdemi knek azt, hogy a szereu- 
* - t . ii emlékű Valkovszky Elek 
várod p nztárnok mellett, a ki 

• in -  pénztári hiányok miatt 
onkezü eg vetett véget életének, ez 
az ur ellenőr volt.

De nem is az érdemeit, hanem 
egy kiváló jellemvonását akarjuk 
í t b tnu' itni Arnóthfalvy urnák, a 
m e i y  egyenes arcú Csapása a márci 
usi töit neimi nagy napok széllé- 
iicuek és iuteutioinak.

A sátora jaujhelyi felsőkereskedel
mi i ó lá n a k  tanári kara a március 
15-iki nagy napok emlékére hazafias 
cmb'k unn* j"*t rendezett, természe- 
i *s szabad bemenet mellett, belépti 
<lij nélkül a városi színházban, a 
ni ' v ünnepélyre meghívta a város 
közönségét is. Egyik üresen álló 
páholyban helyett foglal két hölgy ; 
••gy.'/er csak beront Arnóthfalvy 
ur és kurtán azt mondja a két 
hölgynek : tessék kimenni innen ez 
az én páholyom ezt már én lefog- 

! Lkam. De kérem üres volt a pá- 
| boly. amikor elfoglaltuk és elvégre 
nekünk is jogunk van itt az ünne- 
p \ i \ gig nézni. Erre Arnóthfalvy 
ur kurtán és durván azt mondja, 
hat nptu látták, hogy itt volt a 
boton és fegja a botot kinyitja a 
páholy ajtót és most már a nyitott 

i ajtó felé mutatva nyersen oda szól 
a két hölgynek: takarodjanak ki. 
Oyan durva és nyers fellépés után 
t r u •>/• tes a k- t hölgy eltávozott 
■ Arnóthfalvy ur e hőstett után 

énv Imesen elhelyezkedett apáholy- 
!>an, amelyben az egész ünnepély 
alatt uté'bb Arnóthfalvy urék ősz* 
»z > n négyén voltak mig a többi 
páholyban 8—10 néző is elfért 
egymás mellett, tehat egész ké- 
uv-Iruesen térhetett volna «i a két 
hölgy ama páholyban és bizonyara 
olt jelenlétével egy cseppet sem 
vont vohia le Arnóthfalvy nagy 
úri tekintélyéből.

Arnóthfalvy ur ezen jelleravo* 
n isát szükségesnek tartottuk berau* 
látni, amely jellemvonásnak ugyan 
jellemvonás, de nem úri.

Sátoraljaújhely, 1913 ruácius 17.

Tóth István Hericz Sándor.

S zerkesztői üzenetek.

N L Királyhclmecz Ilyen óriási terje
delmű cikket csak rendkívüli fontosságú 
köziigyeknek szentelhetünk. Ma rövidebbre 
szabta volna, szívesen közöltük volna. így 
azonban >ajnálatunkra —- kívánságának 
nem tehetünk eleget.

Kiadótulajdonos :

LANDESMANN MIKSA

„Jüori ‘ leüélpapir, 50 leüélpapír és 50 boríték
1 KORONA

Landesmann Miksa és Tf'rsa könyv- és papirkereskedésében.
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244 1913.
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbirósác 913. V. 
126 1 sí. végzése folytán Hitelbank 
rt. 25U kor. követelésének járu
lékainak behajtása végett 1913 évi 
március ho 28-an d e 9 é> . óra 
kor Saujhely ben Sze:uere-u , «a 9 >: 
alatt a vhajtást sseuvedő inisíu 
elárvereseru azon lS^.1 koroaar* be
csült ingókat melyeket a >* 
kir. tvsiek 812/91J V saaiuu v ■ 
tást rendelő vegiese a a;.-.a:: * ?*•
újhelyi kir. ;b:ro>ag . \  1 _
stáruu Tégrehaj'.jLü ; tvbe j  x
a. le éa f« - » .. w t  a
912 v. 2 v . i — \  .c”  .
913 V. 13 1 ía a .xveíi
ben 1—6. 1—> c*4 1 —c : e et a, 
vannak óstieirva ~ :v : t.itoroka:, 
épületfa gerenda**: deáikaaa: stb.

Saujhely, 1913. ruar hó 9.
Rosner Imre bír. rhajto 

629 1913. Tksz.

Árverési hirdetményi kivonat.

A sátoraljaújhelyi kir. törvény
szék mint tkvi hatóság közhírré te
szi, hogy a Tiszakaradi hitelszövet
kezet végrehajtatnak Kántor György 
gondnok által képviselt Kántor Beu- 
jamin és özv. Nagyházi Uaiiiitné 
Kántor Zsuzsanna tiszakarádi lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 10U kor. 
tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a satoraijaujhely i 
kir, törvényszék (sátoraljaújhelyi kir. 
járásbíróság) területén levő Tíszaka- 
rád község hatarában fekvő

1. ) a tiszakaradi 383 sz. betétben 
A. 1. 1—7 sor 40,41, 42,614, lUOö 2 
1407 és 1731 hrsz. alatt felvett Kan
tor Benjámin és özv. Nagyházi Ba- 
liutnó Kántor Zsuzsanua nevén álló 
kert, 281 Öi. ház, szántó, szántó, 
szántó és száutóból álló jószágtestre 
833 korona,

2. ) ugyanezen betétben A f 1 sor 
1006/1 hrsz. alatt felvett ugyanezek 
nevén álló szántóból álló jószág- 
testre 11 korona,

3. ) ugyanezen betétben A f  2 
sorsz. alatt felvett ugyanezek nevén 
álló 147/78789 rész közös legelő il
letőségre 20 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban az árve
rést elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1913 évi 
április ho 10 napjan délután 3 óra 
kor Tiszakarad község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is el 
adatni fog.

Árverezni szándékozok tartoz
nak az ingatlan becsaranak 10 szá
zalékát, vagyis ü3 korona 30 ti'.
1 K 10 f. 2 koronát készpénzben, 
vagy az 1881. évi LX. 42 Jj-aban 
jelzett árfolyammal számítolt es az 
1881 évi november hó 1-én 3333 
sz. alatt kelt iu . kir. igazságügy- 
miniszteri rendelet 8 Jj-abau kijelölt 
óvadekképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
évi LX. t.-c. 170 § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál eiőleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A kir. törvényszék tkvi hatósági 
megállapítja miszerint :

1. ) hogy a fenti ingatlan a ki
kiáltási ár 2J3 részénél alacsonyabb 
vételárban le nem ülhető,

2. ) hogy azon árvereiő aki a ki
kiáltási árat meghaladó Ígéretet tesz, 
kütales nyomban a leütes után bá
natpénzét az altala Ígért vételár 10 
százalékáig kiegészíteni, mit ha el
mulaszt, igerete figyelmen kiviil ma
rad és a haladéktalanul folytatandó 
árverésben mint árvereiő többé reszt 
nein vehet.

3.) Ezen árverés a C 5 sorszám 
alatt Kantor Miklósáé Tóth Zsu
zsanna javára bekebelezett Özvegyi 
haszonelvezeti szolgalmi jogot uera 
érinti, — minthogy azonban ezen 
szolgalmi jogot megelőzően több 
hitelező javara zálogjog van beke
belezve. ezeu megelőző követelések 
kielégítésére szükségesnek mutat-

Rosner Imre kir. bir. vhajtó.

f  A K A S S A I  I PA R M Ü V E S Z  ET I é  
f  KIÁLLÍTÁSON NAGY ARANY é
f  E R E M M E L  KITÜNTETVE.  J

A kASKAl DllUHkblíllii IPAlOSUk
ARUCSARNÜK SZÖVETKEZETE# 

* 
*

*

*

Mini az Országos Központi 
Hitelszöverkezet tagja :-i

K A S S A ,  F Ő - U T C Z A  * 
10 SZÁM 1. EMELET. *

Állandó butorklállitásl

I kozo összeg összesen 130'koronábin I 
Állapítunk meg s zimonuatik, hogy I 

I amennyiben a fenti ingatlanok ezen 
összeg-1 ti alul adatnának el, — az • 
In - i . és ai
itigat'aru'k a siolga'mi j >g fentar í 
:.í<á né k i! nyomban újból el fog

ínak arvereitetni.
K : Sátoraljaújhelyben, a kir. 

rvery szék mint tkvi hatóságnál! 
.01 tv; ai’uar hó 22-őn.

Makó sk., 
kir. törv. jegyző.

>01913 tkvsz.
Árverezi hirdetményi kivonat.

A szerencsi kir. jbiróság mint 
tunyvi hatóság közhírré teszi, hogy 

Hudaki Julius végrehajtatónak Sziics 
János végrehajtást szenvedő el eui 
300 korona tőkekövetelés és törv. 
jár. iránti végrehajtat i ügyében a 
saujhelyi kir. törvényszék a szerencsi 
kir. jbiróság területén lévő Legyes- 
bénye község és liatárában fekvő a

1. a légyesbényei 436. sz. tjkvben 
A. 1 sor 609/9 hrsz. .alatt taglalt, 
Cserepes dűlőben i szőlőnek Sziics 
Jánost illető 14-td részre 336 kor.

2. a legyesbenyei 472. sz. tjkvben 
A. 1. 2 sor 230—231; b hrsz. a. fog
lalt 75 ö. i. sz. ház és kertnek Szűcs 
Jánost illető 1 4 ed részre 338 kor

3. a legyesbenyei 481 sz. tjkvben 
461jb hrszaiu alatt foglalt „Barn “ 
dülobeni szőlőnek Szuc* J.ni.-t 
illető 1,4-ed részre 82 koro
nában az ezennel megállapított ki 
kiállási árban elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 1913. 
évi április ho 8 napjan délelőtt 9 
Órakor Legyesbénye község bazána: 
megtartandó nyilvános árverésen 
megállapított kikiáltási ar 1 2 részén 
alul eladatni nem fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsaranak 10 száza
lékát vagyis 33 korona 80 fillér és 
8 korona 20 fillért készpénzben, vagy 
az 1881: LX, te. 42 §-ábau jelzett 
arfoiyaiumil számított es az 1881 
évi november hó 1-én 3333 sz. alatt 
kelt ra. kir. igazságügy miuiszt* ri ren
delet 8 § abau kijelölt óvadekképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez 
leteuui, avagy az 1881. LX te 17U. 
§-a érteimében a bánatpénznek bi 
lóságnál eiőleges elhelyezéserői ki 
állított szabályszerű elismervény t át
szolgáltatni.

Szerencsen 1913. évi január 17-én,
A szerencsi kir. jbiróság mint te 
lekkünyvi hatóság.

Rombauer i.  k. kir. jbiró, 

393 1913. vh

Árverési hirdetmény.
A saujhelyi kir. jbiróság 913 V, 

238jl sz. végzésé folytán Sztasko- 
vics János 77 korona követelésének 
és ezek jaru.ékainak behajtása 
gett 1913 évi március ho 31-en 
d. u 3 Órakor Magyarsason a vég 
rehajtast szenvedők iakusau, uz etc- 
ben elárverezem azon (J>0 koronára 
becsült ingókat, iu < öaUj_
helyi kir. tvszék 2Vo.^iu 3. 
végrehajtást rendelő . a-apjan*
a saujhüiyi kir. jara^biiosági 913 
\ .  238 1 számú vegrehajtusi jegyző 
könybeu 1—4 tetelek alatt lefoglal
tam u. m. tehenet, borjukat takar- 
manyt stb.

Baujhely 1913 márc. hó 9-én.

MODERN! IZLESES!
J FINOM!

L E V É L P A P Í R O K
egyszeri! és elegáns dobozokban, 
sokféle színárnyalatban, legkülön
bözőbb alakokban és mindenféle 
árban kaphatók dús választékban

LANDESMANN MIKSA fis Tsa
könyv és papirkereskedésében

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y ,  RÁKÓCZY-UTCZA 1. SZÁM.

Telefonszám 10 Telefonszám: 10.

IPályázati hirdetés
A szilvásujfalusi (Zemplénin, vasúti állomás Kozma) 

róm. kath. hitközség uj templomot épit, mely célból az 
összes munkálatok végzésére pályázatot hirdet.

Pályázni csakis az összes munkálatokra lehet s a 
zárt ajánlatok az 1913. évi április 8-ig bezárólag a 
helybeli plébániára címezve küldendők be.

Hlkésve érkezett ajánlatok figyelembe nem vétet
nek. A részletes tervek és vállalati feltételek megtekin
tése a plébánián vállalkozók rendelkezésére áll. Sem 
utazási költség, sem költségvetés nem dijaztatik s a hit
község elöljárósága fenntartja a jogot, hogy a pályázók 
közül, tekintet nélkül az ajánlatra, szabadon választhat.

A pályázatok felbontása és versenytárgyalás folyó 
év április 13-án délután 4 órakor a plébánián.

Szedlák Ede
róm. kath. plébános.

Nyomatott Lamlesmann ^  V T T im

LANDESMANN SÁMUEL
sz íjgyártó  és nyerges Sátoraljaújhely, Rákóczy utca 6. szám

Kcszit és \ .illa! mindenfele e szakmába vágó munkát, javitáso- 

kat elfogad. — Különlegességek; ostorok, izasztó stb. raktár.

SALGÓTARJANI 
zénhánya Részvénytársulat
(szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENÓ cégnél
S á to ra lja ú jh e ly

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minö-egü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint p o ro sz  b r ik e t  kapható.
W Super fo s fá t-m ű t ragya k $|| S(j

V > S = sg /< »  _________
könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.

szénterm
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