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A patrona.
Római kath. templom újjáépít 

tetése alkalm iból legutóbbi szá 
műnk igen méltó dicsérettel hal
mozza el plébánosunkat n. t. 
Bessenyey István apát urat, mert 
minden kétségen felül áll, hogy 
régi vágyunk teljesülte, templo
munk kibővittetése szinte kizáró
lag az ő érdeme.

Meg vagyok győződve azonban, 
hogy az őt megillető dicséretből 
semmit se vonok le és hogy ő 
maga is teljes mértékben és szí
vesen alá Írja soraimat, ha azok 
bán nemcsak megemliteni kívánom 
de legnagyobb őszinte bálánkat 
is kifejezni az iránt, aki legna
gyobb anyagi áldozattal járult 
hozzá és tette lehetővé templo
munk régóta óhajtott kibővitte- 
tését.

M ert ha meg is mondjuk hogy 
kegyurnénk —  patronánk —  né
hai W allis Gyula grót özvegye, 
szül. Somogyi Hona grófnő 60.000  
koronával —  az összes építkezési 
költségnek felével járu lt hozzá, ez 
nem változtat semmit azon állitá 
sunkon, hogy ha a jó  Isten nem 
hozza ide nekünk plébánosul Bes- 
senyey István apát urat, hozzá sem 
lógtunk volna az újjáépítéshez, az 
most is és ki tudja még meddig 
—  csak .piumdesiderium. volna.

Nem vonunk le tehát semmit 
ősszintén tisztelt és igazán szere
tett plébánosunk érdeméből, di 
csőségét nem kissebbitjiik egy kö- 
römfeketényivel sem, ha elösmer 
jük érdemét az anyagi hozzájárt! 
lásnak is, sőt mély bálaérzetünket 
óhajtjuk iránta kilejezni.

Tudjuk mi azt nagyon jól, hogy 
a kegyuraság a patronatus —  
nemcsak jogokkal, de kötelessé
gekkel is já r s ennél fogva lehet
nek a kik azt mondják, hogy a 
kegyurnő csak kötelességét te lje
sítette hozzájárulásával. Ámde 
mérhetlen különbség van a szoro
san vett kötelesség és a grófnő 
adománya küzüt

Tudjuk, hogy például: ha tűz, 
vagy valamely más szerencsétlen
ségtől elpusztul egy templom vagy 
papiak, az újjáépítéshez a szüksé
ges anyagokat s a szükséges 
pénzbeli segélyt a kegyur tartó 
zik adni, mindenemü munka pedig 
az illető egyház híveit terheli. De 
a jelen esetben, ha a kegyes

grófnő azt mondotta volna: Van 
ép és szép temlomotok, ha nektek 
tetszik a /t elbontani, helyette 
szebbet egy nagyobbat állítani, 
ám tessék : de én nem adok hozzá 
semmit, nem tartozom vele. Bi 
zonyára nincs az a hatóság, a 
mely őt arra kötelezné. De ő a 
szoros kötelességen messze túl 
ment. Nagylelkűsége és vallásos 
érzete sugalatára szinte pazarul 
ontá az ezreseket és összesen 
hatvanezer koronával, tehát az 

I egésznek több mint leiével járult 
hozzá, hogy a szükségnek meg
felelő nagy és díszes templomot 
építhessünk.

Valljuk meg őszintén, hogy nél 
küle nem voltunk képesek a szűk 
séges pénzt összegyűjteni, vagy 
ha gyűjtött csekély össeget gyü- 
mölcsőzőleg elhelyezvén, évtize
dek múlva jövendő valamely nem
zedéknek lehetségessé vált volna 
is a kivitelhez fognia, mi még 
semmi esetre se örülhetnénk az 
eredménynek.

H a ellenség támad meg, hiába 
állítjuk elébe legbátrabb, legel
szántabb, legvitézebb emberein 
két, ha fegyvert nem adunk ke 
zeikbe. A  mi bátor, vitéz kato 
nánknak, Bessenyey István apát
plébánosunknak, Wallis Gyulám- 
grótné kegyurnőnk adta kezébe a 
fegyvert s tette lehetővé, hogy 
minden akadályon győzedelmes 
kedve nagy müvét létrehozza.

Kgyik a másikat kiegészítve 
ketten képezik azt az egészet, a 
kinek a nagy rnü elő állittatását 
köszönhetjük, egyike vagy másika 
nélkül semmi se történt volna, 
vágyunk halála órájáig csak hiú 
óhajtás maradna.

Első és állandó imánk legyen 
az uj díszes templomban a mely- 
lyel hálát rebegjiink a jó Istennek, 
hogy minket ilyen plébánossal és 
ilyen patronával ajándékozott meg 
és könyörgünk, hogy nekünk mind- 
a kettőjüket a lehető boldogság
ban az emberi kor legvégső ha
táráig éltesse.

Matolai Etele.

— *zept. 14.

Bessenyey plébános ünneplése. Va
sárnap e hó 11 én az r. kath. egy
háztanács ós személyes hívei szép 
ünneplésben részesítették Bessenyoyt. 
Hornyay Béla, a templomépitő bizott
ság világi elnöke üdvözölte hatásos 
beszédben, amely felölelte az ünne
pelt bámulatos tetterejéről tanús

kodó két évi működését. Bessenyey 
meghatva köszönte meg az ünneplést, 
egyszersmind további munkálkodásá
nak gazdag programmját adta.

Ezután még Atubrózy Nándor a 
kegyurnő üdvözletét tolmácsolta pár 
szóval. Itt közöljük a teiupiomszente- 
l"skor Kadványban tartózkodó József 
főherceg és a kegyurnő sürgönyét.

Józsii főherceg sürgönye a kö 
vetkező :

Bessenyey apát esperes plébános 

Sátora jaujhely.
Z.írógyakorlatunk miatt 8-án 

Günczüu kell lennem. Igen nagy 
elfoglaltságom lehetetlenné teszi 
távozásomat, végtelen sajnálatomra 
nem vehetek részi szép ünnepü
kön, melyre igy csak gondolatom 
kiséri mindnyájukat s azon hü 
kívánságom, hogy az Isten bősé
ges áldását adja örömnapjukra.

József főherceg.
Wallis grófné pedig a következő

ket sürgöny z i:

Nagyságos

Ambrózy Nándor urnák

Sátoraljaújhely.
Kérem Méltóságú* Pttuptfk urnák

mély hódolatomat és örömömet 
kifejezni, hogy a mindenható meg
engedte, hogy az ujounan emelt 
szent hajlékba a hívek (levonulhat
tak, kérem még a főtisztelendő 
plébános urnák és mindazoknak, 
kik a templom újjáépítését létre
hozták és abban közreműködtek, 
valamint azon uraknak, kik ezen 
ünnepély alkalmából rólam meg
emlékezni kegyesek voltak mély 
tiszteletem és hálás köszönöteiu 
tolmácsolni.

Gtóf Wallis Gyuláné 
Somogyi Ilona grófnő.

Hegen lapvélemény
Búza Barnáról

és

Búza Barna a
politikai helyzetről.

idehaza oly kevésre értékelik a 
munkapárt oldalán Búza Barna 
egyéniségét, közéleti legénységét. 
Állandóan mint szürke fiskálisról ír
nak róla, aki hajhássza a népszerű
séget és ahitja a mandátumot. Ne
künk, akik oly közeli összeköttetés, 
ben állunk Búza Barnával, nem sza
bad volt — a Búza Barna egyéni 
kiválóságait kiemelve — rámutatnuuk 
arra a roszindu'.atra, mely még a 
személy bírálatánál sem tud megsza

badulni a pártpolitikai gyűlölettől.
A ni amit nem tehettünk meg mi, 

megtehette egy tőlünk távol álló 
idegen lap. Annak szabad írni 
a Búza Barna egyéni kiválósá
gairól. Es irt is. Az Ungváron meg
jelenő „Határszéli Újság" munkatársa 
felkereste Búza Barnát abból az 
alkalomból, hogy a magyar ország- 
gyűlésen nemsokára megindul az 
őszi kampány és megkérdezte, hogy 
milyen véleménnyel vtn a politikai 
helyzetről. Az interview elején az
tán sort kerít laptársunk Búza egyé
niségének értékelésére is és a kö
vetkezőket írja róla:

A Justh Gyula vezérlete alatt 
álló függetlenségi és 48-as párt a 
nemrég lezajlott választási küzde
lemben, melyben a kormányerő- 
szak orgáit ülte, elvesztette legte
hetségesebb és legkeményebb har
cosainak nagy részét. így vesz
tette el mandátumát Búza Barna 
is, aki a sátoraljaújhelyi kerületet 
képviselte egy cikluson át a ma
gyar országgyűlésen. A fiatal kép
viselő, akinek értékes egyéniségé
nél és sokoldalú tudásánál csak 
egyenes, bátor szókimondása és 
elvhüsége nagyobb, ellenzéki te
vékenységét most publicisztikai 
téren folytatja és nagy érdeme 
van abban, hogy ébren tartja az 
ország ellenzéki közszellemét, mely 
előbb utóbb csúfos kapitulációra 
fogja kényszeríteni a nemzet el
lenségeit. A kibukott sátoraljauj 
helyi képviselő rettenetes küzdel
met folytat otthon is vármegyéjében 
a régi rend és ellenségeinek egyre 
növekvő tábora, bár minden le
hetőt elkövet ellene, riadtan nézi 
a gigászi és előbb utóbb eredmé
nyes harcot, de Búza Barna puritán 
egy illőségén és folttalan közéleti 
szereplésén megtörnek az ellene 
intézett támadások.
Hát mégsem az a szürke fiskális 

Búza Barna, aki hajhássza a nép
szerűséget. Sőt épen ellenkezőleg. 
Távoli vidéken — amint az a fen
tiekből látható — értékelik az ő 
hatalmas politikai munkásságát és 
elösmerik az általa a hatalom ellen 
folytatott harc tiszta intencióit. Es 
igy gondolkozik mindenki Búza 
Barna felől minden politikai elfo
gultság nélkül.

De nem tartjuk érdektelennek 
ebből az alkalomból magának az 
interviewnak a lekozlését som, mert 
nagyon érdekes képet nyújt a mai 
politikai helyzetről és a közel jövő 
várható politikai alakulásairól. — 
Az interview — amint azt laptársunk 
közli — szórol-szóra a következő :

—■ A mai politikai holyzotnek 
bizonytalansága szembeszökő és a

Ü T *  Sátoraljaújhely látványossága! "• B
Megnyílt az „ELlTE,é fényképészeti és festészeti műterem.

Olcsó á r a k ! Sátoraljaújhely Petöfi-utca 14. (sa já t  ház) Művészi kivitel J
Enpunk 4 okiul,
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jövő kialakulásról sejtelme sem | 
lehet az embernek. Annyit mag 
lehet állapítani, hogy Khuen llé- 
derváry gróf a régi horvát rend
szert akarja meghonosítani az 
országban. Es úgy látszik, hogy ez 
neki a legnagyobb mértékben si
kerülni is fog. A kormányhata
lomban nagy varázserő van és az 
ő mosolygó cinizmusa hatalmas 
segítségére van terveiben. Az esz
közökben csöppet sem válogatós és 
mindenkit félre fog lökni, aki aka
dályul szolgálhat tervei megvaló
sításában. Valószínű, hogy Tisza 
Istvánt is úgy fogja lerázni ma
gáról, mint a kölöncöt. Szüksége 
volt rá, hogy a munkapárti ala
kulás megindulhasson, do ha az 
általános választójog kérdésében 
kellemetlenné válik az ő felfogása, 
akkor szabadul meg tőle, amikor 
akar A munkapártiak most mind 
Khuenre esküsznek, mert Övé a 
hatalom.

Hogy mi lesz a választójoggal ? 
Ebben a kérdésben egyelőre teljes 
sötétség vesz körül bennünket. 
Meggyőződésem, bog) O Felsége 
a „munkapárti diadal“ után már 
nem is igen akarja aieform meg 
valósítását. El is fogják huzni a 
dolgot, amig csak lehet. A poli
tikára azonban Ferenc Ferdinánd 
egyénisége nyomja reá a bélyeget, 
aki olyan Vilmos császár féle egyé
niség, akinek elvei vannak, a jö
vendő uralkodására nézve terveket 
készít elő. A trónörökös a födera- 
lisztikus államalakulásnak híve és 
ha hinni lehet az általánosan el
terjedt nézetnek, a trializmust,

tűzte ki végcélul. Es ennek a 
célnak kedvez az általános vá
lasztói jog, mely ugyan a mostani 
állapotban Ausztriában sem vált 
be — amint az a szlovének, óla 
szók, németek, csehek örökös ma
rakodásából is kitűnik.

A trónörökös személyéről lóvén 
szó, a Hsz. Újság tudósítója hi
vatkozott arra a beszélgetésre, a 
melyet Ferenc Ferdinánd szemé 
lyét illetőleg, Bánffy Dezső báró
val folytatott, aki egy szellemes 
példával illusztrálta, hogy uralko
dásában Ferenc Ferdinánd is csak 
a régi nyomokon fog haladni. 
Búza Barna ekkor utalt .József 
császár egyéniségére, aki elődjei 
hagyományos politikájával szakí
tott, hogy elveit megvalósítsa.

Azután a fiatal publicista annak 
a meggyőződésének adott kifeje
zést, hogy Khuen olyan terhekkel 
fogja sújtani az országot, melyek 
elviselhetetlenek lesznek.

A pénzügyi kérdés rendezését 
teljes egészében nem fogja merni 
megkockáztatni, d* a gyufamono- 
pólium behozatalával, különböző 
adóemelésekkel megpróbálja a tul- 
szükségh-toket kielégíteni. A lap
pangót elkeseredés egyre nagyobb 
arányokban terjedni fog az or
szágban, mig egyszer, mint a sza- 
biidelvüpárt bukása idején, kitör 
medréből. Es akkor következik az 
igazi összeomlás. Az ellenzék nyu
godt és bátor öntudattal szemlél
heti a mai kormányzás folyását. 
A végső diadal a 48-as független
ségi párti lesz !

tál is először tárgyalásra. A jelentés 
személyi ügyekkel kezdődik, de ezek 
oly jelentéktelen és oly kevéssé 
közérdekűek, hogy azokkal bővebben 
foglalkozni nem érdemes. A jelentés 
többi jelentősebb, közérdeklődésre 
számot tartható részét azonban a 
következőkben közöljük bő kivonat
ban :

Közrendészet.

A kassai m kir. IV. számú csend
őrkerületi parancsnokság értesítése 
szerint f. é. augusztus 1-től aug. 31-ig 
340 bűneset fordult elő a vármegye 
területén. Kir. jbiróságok hatásköré
ben utalt kihágások *28, közig, ha
tóságok hatáskörébe utalt kihágá
sok 208 esetben fordultak elő. Sátor
aljaújhely r. t. városban a személy 
és vagyon biztonság általában véve 
kielégítő volt. Lopás büntette 0, lo
pás vétsége 0. egyébb bűnesetek 
vagy vétségek 13 esetben fordultak 
elő, illetőleg ennyiszer foganatosít 
fát ott nyomozás. Baleset bejelentés 
13. esetben történt, nagyobbára je 
lelitek télén sérülésekről.

Amerikába kivándorolt 22Ü, vissza
tért 82 egyén.

Katonaügy.
A fősorozások a vármegye terüle

tén augusztus hóban megkezdőd
tek a legnagyobb rendben foly nak. 
A vármegye területén nagyobb ka
tonai átvonubisok voltak és vannak 
még jelenleg is, amennyiben az őszi 
hadtest gyakorlatok jórészt a várme 
gye területén folynak le. A csapatok 
elszállásolása mindenütt zavar nélkül 
történik. A szokásos utóállitások te
kintettel a fősorozásra augusztus hó 
folyamán nem tartattak.

Közlekedésügy.
A járások főszolgabíróin ik jelen

tése szerint úgy az állami, mint a 
törvényhatósági és községi közleke
dési utak általában jó állapotban 
vannak s azokon dacára a tartós 
esőzéseknek közlekedési akadályok 
nem fordultak elő. A műtárgyakat 
illetőleg a nagymihályi járás főszolga- 
birája a régibb hidakon a hidpaliók 
kicserélését látja szükségesnek s ez 
iránt a m. kir. államépitészeti hiva
talnak előterjesztést tett. A szinnai 
járás főszolgabirája Hemonna. Szúrna 
Baliiíródi állami útnak sürgős rend- 

ohozatalát kéri, mert ezen ut jelen
tése szerint járhatatlan állapotban 
van. A havaj izhugvaradvány i vici- 
n i is közutnak Variházi község bel
területén ha ad » szakasza most van 
építés alatt 8 a járási főszolgabíró 
jelentése szerint ez évben még a 
burkolási munkálatok is befejezést 
nyernek. A közutakra megállapított 
kavics fedanyagok kiszállítása miként 
azi a foszolgabirák jelentik, fo’ya- 
matban van .‘ őt sok helyen befeje 
zést is nyert.

A cholera.
A fenyegető cholera veszedelem

mel szemben a legnagyobb eréllyel 
intézkedett az alispán, hogy a mi
niszteri utasításokban előirt óvintéz
kedések minden tekintetben a lég 
nagyobb pontossággal és a helyi 
viszonyoknak megfelelően hajtassa
nak végre a vármegye területén. 
A községi elöljárók a fősco'gabirák 
által a fenyegető járvánnyal szem
ben való magatartásra kioktattattak 
a község lakosai pedig dobszó utján 
felbivattak.

A külföldön pusztító járvány be- 
luircolásának megakadályozása vé
gett két esetben estek megfigyelés 
alá olyan egyének, kik járványos 
vidékről érkeztek a vármegye te
rületére.

Augusztus hó 30-án (lajári Vilmos 
és neje Olaszországból Himinihől 
Királyhehuecro érkezett. Utasításá
hoz képest a járás főszolgabirája és 
a járás orvos a Perbcnyiki álló i á 
són már várták a nevezetteket, kik 
megérkezésük után azonnal megfi
gyelés alá vétettek s miután úgy 
ők valamint podgvászaik fertőtle
nítve lettek, a miniszteri utasítások 
nak megfelelően még 5 napig ma 
radtak elkülönítve megfigyelés alatt. 
Ezen idő alatt gyanús tünetek nem

EGY HAVI KÖZIGAZGATÁS.
Dokut. Gyula és dr. Löcherer Lorincz 
ünneplése. — A 600000 koronás köl
csön. — Ujhely csatornazása! — Genyó 
uram esetei. — Nagykövesdi vérvád.

A vármegye közigaztási bizottságé 
hétfőn d. e. tartotta meg szeptem
ber havi ülését. Az ülésen — melyen 
Meczner Gyula főispán elnökölt — 
fi-ltiinő nagy számban vett* k részt 
a bizottság tagjsi és igy előre iát- 
ható volt, hogy valami a rendes sab
lonoktól eltérő, érdekes dolog is fog 
történi az ülés folyamán. Es alig 
nyílt meg az üiés, máris nyilván 
valóvá lett, hogy mi hozta össze oly 
szokatlan számban a bizottsági ta
gokat, Dókus Gyulát jöttek ünne
pelni, aki 40 év óta szolgálja becsü
letes, szorgos munkával a várme
gyét és Löcherer Lőrincz drt kíván
ták üdvözölni az öt ért legfelsőbb 
kitüntetése alkalmából.

De volt sok más érdekes eseménye 
a gyűlésnek. így szóba került újból 
az állam áital ígért bOO.OOU koronás 
kölc>öu ügye, szó esett a nagykö
ve hdi vérvádról is, sőt előkerült új
ból Genyó bíró uram esete is. Es 
ennyi érdekes között szinte elvesz
tek a referensek száraz, unalmas és 
ezúttal érdektelen jelentései.

A bizottság üléséről egyébként a 
következőkben számolunk be :

Dókus ünneplése.
Napirend előtt Meczner Gyula fő

ispán szép *-zavakkal emlékezett meg 
Dókus Gyuláról, aki most töltötte 
be vármegyei szolgálatának 4()-ik 
évét, vázolta egy ilyen becsületes 
munkában töltött hosszú szolgála
tának nagy jelentőségét, majd indít
ványt tett arri. hogy Dókus Gyula 
érdemeit jegyzőkönyvbe foglaljak és 
ugyancsak jegyzőkönyvileg fejeue 
ki elismerését a bizottság is.

Dókus Gyula őszinte köszönetét 
mond a bizottságnak az elö.-mer > rt 
és a főí'pánnak azokért a szívéivé- 
flüstoerö szavaiért, melyei eddigi

működését méltatta. Különösen kö 
szünetet mond ez alkalomból a bi
zottságnak azért a támogatásáért, 
melyben 18 év óta — mióta tagja 
a bizottságnak — részesítették. Min
dig az volt a főtörekvése, hogy’ a 
törvényeket megtartsa, inüktidé.-e a 
bizottság intencióinak megfelelő le 
gyen és hogy u bizottságban hozott 
határozatokat v égrehajtsa. Ezután is 
ez lesz a főtürekvese.

Satnyey Mik’ós mindenben hozzá
járul a főispán által mondottakhoz, 
de kötelességének tatja, hogy az alis
pánnak érdemeit a bizottság válasz 
tolt tagjai részéről is elösmerésse! 
használja. llo>szu idő 40 évi mun
kásság és különösen hosszú idő ez, 
mikor egy vármegye adminisztru 
cióját vezetik becsületes munkával 
nemes irányban. Dókus Gyula meg
mutatta, hogy miként kell egy var
megye önkormányzati jogát távol 
minden politikától megvédeni. Ez 
szerezte meg neki azt a tiszteletet 
és szeretet mely egyéniségét ma 
körülveszi és ezért zarja ma szives 
szerettei szivébe Dókus Gyulát a 
vármegye egész közönsége. Kívánja 
hogy a gondviselés még soká tartja 
meg a vármegye élén Dókus Gyulát.

Dr. Löcherer ünneplése.
Ezután a dr. Löcherer Lőrincet 

ért királyi kitüntetésről emlékezett 
meg a foispá: . Elösmerő szavakkal 
méltatta Löcherer eddigi munkássá
gát és indítványozta, hogy Löcherer 
dr. érdemeit is jegyzőkönyvben örö
kítsék meg.

Löcherer dr. köszönő szavai után 
a választott tagok részéről Fejes 
István szólalt fel. aki szép szavak
ban méltatta azokat az érdemeket, 
me \ eket dr. Löcherer a közegész
ségügy szolgálatában elért és a bi- 
zotts g részéről hálás kössön etet 
mondott nemes munkájáért.

Alispán jelentése
Az alispán augusztus havi jelen

tése került — tuint mindig — ezut-

jeletkezvén, a nevezettek a tovább* 
megfigyelés alól felmentettek.

Hasonló elbanásiuódban részesültek 
a tokaji járásban Tavászó Vasai ly 
és társai macedóniai cigányok kik 
a náluk talált iratokból kitetszőleg 
Oroszország érintésével érkeztek a 
járás területére.

Dr. Kerekes Pál egészségügyi fel 
ügyelő és a tiszti főorvossal Mező- 
laborcon megnézte azokat a helyi- 
sógeket melyeket a magyar áilaiu 
vasút a galíciai ezen belépő álló. 
máson netalán elhelyezni szükséges 
cholera gyanús vagy betegek elint* 
lyezésére átengedett. A helyiségek 
szükségből elfogadhatók, de felsze
relve nincsenek, ezt, miután annak 
költségei sem Mezőlaborcot sem a 
törvényhatóságot neru terhelhetik, a 
belügyminiszter úrtól kéri. Ezen 
nagy fontosságú belépő állomáson 
egy állandó járvány barak felállítá
sát írásban és személyesen szóval a 
belügyminisztériumból kérte, a szük
séges telKet a magyar állaravas- 
uttól kieszközölte, azonban dacára, 
hogy a belügyminisztérium a leg
jobb akarattal van, ezen kérdés ked
vező elintézést a fedezet hiánya 
miatt nem nyerhet.

Az előbbi években beszerzett gőz- 
fertőtlenitő gépek használható álla
potban való hozatalára a főszolgabí
rókat utasította, felhiva egyszersmind 
őket arra is, hogy kezelőkről gon
doskodjanak.

Mezőgazdaság
A csépi esi munkálatok nagyobbára 

befejezést nyertek, az őszi vetések 
előmunkálatai azonban a huzamos 
esőzo.-ek miatt késedelmet szenvedtek.

A szerencsi járás főszolgabirájának 
jelentése szerint az őszi vetemények 
több helyen reményen felül nyúj
tottak termést, a tavaszi azonban 
sok helyütt silány volt. A szőlőkben 
a jég aránylag kevés kárt tett s igy 
elég jó termés várható.

A tokaji járá.>ban az elszaporodott 
mezei pockook a szőlőkben nagy 
párok at okoznak. Több helyen a 
phosphor mérgezéssel igyekeznek 
ezen kártékony állatokat pusztítani.

A Bodrogközi járásban is jónak 
mondható a kalászos vetemények 
termése. A járási főszolgabíró jelen
tése szerint az e'mult hó közepén 
Király beim c, Zempléuagárd Bély és 
a kist árkán vi jegyzőségekhez tartó 
zó községekben óriási jégeső esett 
úgy, hogy a szőlő termésekben mint
egy 50"/o. mig a tengeri, dohány és 
lóhere termésekben mintegy 80 szá
zalék kárt okozott.

Nagyrózvágy község határában a 
a főid hummusz rétege edd g ismeret
len okból kigyuladt s mintegy 2000 
négyszögöl területen égett. A föld 
égés megakadályozására Nagyról- 
vágy és Pácin község lakosai és a 
pácini csendőrség rendeltettek ki.

A sátoraljaújhelyi járásban a csé- 
polések eredményt) általában jó. Ka
pás növényekben szép termésre van 
kilátás, takarmány és gyümölcsben 
az eredmény közepes.

A gálszécsi járásban is igen szép 
termést nyújtottak az őszi vetemények 
a tavasziak eredménye azonban 
g yen ge.

A rarnanói járásban a búza, rozs 
és árpa közepes, a zab azonban 
gyenge termést adott. A kapás nö
vények jók. A sárju termésre az 
augusztus hóban uralkodó szárazság 
nagyon kártékony hatott.

A homottnai járásban az aratási és 
cséplési munkálatok a guz.iaközön- 
ségnok megelégedést nyújtó ered
ménynyel fejeztettek be. Nagy ter
més volt a takarmányneruüekben is.

A szinnai járásban is igen jónak 
momlhadó a termés bár1 egyes he
lyen a takarmánynemüek a tartós 
esőzések miatt sokat szenvedtek.

A sztropkoi járásban a kalászos ve
temények szép hozamot nyújtottak. 
Jó  termésre van kilátás a kapás nö
vényekben is.

Közoktatásügy
A nyári szünidő elmúltával az is

kolai beiratások e hó elején végbe
mentek s a legtöbb helyen már a 
tanítás is megkezdődött.
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Tekintettel a bodrogközi járás 
egyes községeiben még mindig ural
kodó vörheny járványra, nehogy u 
tanítás megkezdésével a járvány még 
jobban elharapózzék, Királyhelrnec, 
Damécz, Sejém, és Bodrogvécs köz
ségekben az iskolák megnyitásának 
elhalasztását rendelte el.

Dr. Bessenyey Zéró járási főszol
gabíró a sárospataki jogakadémián 
az államtudományi államvizsga vizs
gáló bizottság kültagjává nevezteti
ki-

Ügykezelés.
Az elmúlt hóban az alispáni ikta

tóba beérkezett 2008 a közigazga
tási bizottsági iktatóba 347 a köz
ponti választmányi iktatóba 3, az el
nöki iktatóba 11 Ugydarab, vagyis 
elintézendő volt összesen 236b ügy
darab. A beérkezett ügyek kevés 
kivétellel feldolgoztattak.

A járásokban legtöbbnyire az ösz- 
szes beérkezett darabokat feldolgoz
ták, néhány járásban van csupán je 
lentéktelenebb hátralék.

A 600000 koronás kölcsön.
Az alispáni jelentés után dr. Mól 

nár Béla szóvá tette a kormány ál 
tál a Hegyaljának megszavazott 
*>00000 koronás kölcsön ügyét. Hely
teleníti a vármegye eljárását, hogy 
megtagadta a kormány által kért 
jótállást. A vármegyének szerinte 
erre nem volt oka. A kormány na
gyon jól tudja, hogy a vármegye 
csak 5 százalékos pótadót vethet ki 
és hogy Zemplénváimegye ebből 
csak */* százalékot adhat garancia- 
képen, mert a többi 4 4 százalék
már fel van használva. Ha tehát a 
kormány ily körülmények közt mégis 
hajlandó a varmegye jótállást elfo
gadni, akkor biztosan megelégszik 
az 1/a százalékos garanciával, vagyis 
hajlandó arra az esetre, ha az l/* 
százalék nem elegedő, a nem fedez 
hető összeget elengedni. A kormány
nak ez az intenciója világos, csak
hogy ezt előre ki nem jelentheti, 
hacsak veszélyeztetni nem akarja 
a kölcsön nagy részének visszafize 
tését. Kéri tehát a bizottságot, hogy 
a községek elutasító határozatával 
ne tartsa véglegesen elintézettnek 
az ügyet, hanem vigye azt még 
egyszer a vármegye elé és a tör
vényhatóság felvilágosításával igye
kezzék a kölcsön jótállását megsza 
vaztatni, mert itt nem IHJtiOOO koronás, 
hanem 2.200 000 koronás kamatmen 
tes kölcsönről van szó. A kormány 
ugyanis az ez évi munkálatokra 
H(X)()00, a jövő évi munkálatokra 
1.00*100*1 korona kamatmentes köl
csönt akar adni. Végül pedig kije
lenti, hogy h régi kormánynak olyan 
ígéretéről, hogy kamatmentes köl
csönt ad, aktaszerü bizonyíték nincs, 
sőt a Darányi miniszter által össze
hívott ankéten az ez iránt előter
jesztett kérelmet úgy Darányi mi 
niszter, mint Mezőssy államtitkár 
határozottan megtagadták. Aki en
nek az ellenkezőjét állítja, az tudva 
valótlant állít.

Nagy Barna és a főispán pártoló 
felszólalásai után elhatároztak, hogy 
a kölcsön ügyét újból a vármegye 
elé viszik és ott — kellőleg felvi
lágosítva a törvényhatósági bizottság 
tagjait — igyekeznek a kölcsönért 
a jótállást megszavaztatni.

Újhelyi csatornázás

Az alispán — anélkül, hogy ez 
ügyben határozatot kívánna hozatni 
— bejelenti, hogy -zemélyesen eljárt 
Sátoraljaújhely városnál a csatoná- 
zás ügyében és meggyőződött arról, 
hogy u csatornázási munkálatok 
előkészítő munkálatai meg ehető- 
seiijelőrehaladott állapotban vannak 
és a munkálatok teljes befejezését 
csupán az késlelteti, hogy a szenny
víz levezetésére még nincs megálla
podás. Minthogy a városnak meg
levő csatornái a Bonyvába vezetnek 
és a/, 1871 — 72-iki nagy kolera tud
valevőleg a Konyvaparton pusztított 
leginkább, leíratott intézett u kép 
viselőtestülethez, hogy az ürüléke
ket a városon kívül raktároltassa 
A képviselőtestület ilyen értelemben 
határozott és meghízta a mérnököt,

hogy a legsürgősebb munkálatok 
terveit e hó 20-ig készítse el.

Genyó uram esetei
is foglalkoztatták újból a bizottsá
got. A lefolytatott pótvizsgálat ered
ményéről tett jelentést a t. főügyész 
A bizottság a jelentés alapján a t. 
főügyész javaslatára a községi föl
dek bérbeadásánál ártatlannak látta 
Genyó uramat és ez ügyben az el
járás beszüntetését rendelte el, ámde 
a dülőutak kiszélesítése ügyében to
vább folyik az eljárás, mert itt már 
sejt valamit a bizottság Genyó uram
nak tehát mégis melege lesz, ha az 
előjelek neiu csalnak.

A nagykövesdi vérvád 

is szóba került Kiserth István kir, 
főügyészi helyettes tette szóvá. Be
jelentette, hogy az ügyben bekérte 
a csendőri jelentést, amelyből vilá
gosan kitűnik, hogy az egész vérvád 
nem egyéb közönséges agyrémnél, 
mert teljesen lehetetlen a kislány 
azon állítása, hogy ő egy tenyérnyi 
széles és tégla hosszúságú lyukból 
ugrott ki az őt lemészárolni akaró 
izraelita e ő!. Véleménye szerint a 
mese onnan keletkezett, hogy a 
nagykövesdi népnél köztudatba ment 
az a nevetséges hiedelem, hogy a 
zsidóknak szükségük van keresztény 
szüzek vérére.

Dokus alispán kijelenti, hogy a 
község lakosai teljesen nyugodtak 
mert a kövesdi nép sokkal józanabb 
mintsem felüljön ilyen minden alap 
nélküli mesének. Az egész dolgot 
egy delirium trémensben szenvedő 
ember találta ki és kürtőit** világgá, 
ő informálta az egyik fővárosi ujsá 
got is és innen keletkezet* a nagy 
szenzáció.

Egyéb ügyek
is kerültek napirendre a bizottság 
ülésén, de ezek — a referensek ren
des havi jelentései — nem tarthat
nak különös érdeklődésre számot. 
A bizottság ülése déli fél egy óra
kor ért véget.

Jerebesen lesz a cukorgyár. 
Már meg is alakultak, 

fi vezető körök hibája.
Mintegy 3 hónappal ezelőtt 

nagyarányú mozgalom indult meg 
városunkban egyrészt azért, hogy 
a sárospataki járásbíróság felállí
tását megakadályozzák, másrészt 
azért, hogy a Felsőmagyarorszá- 
gon felállítani szándékolt uj cu
korgyárat Ujhelyben állítsák tel. 
A mozgalmat a sajtó kezdemé
nyezésére a város képviselőtes
tülete inditotta meg, de a kiindu
lásnál tovább nem jutottak. A 
mozgalom elposványosodott és 
ime, ma már ott állunk, hogy 
hiába is mozgunk, mert az egyik 
kérdés már meg van oldva.

A cukorgyár részvénytársasága 
már megalakult. Héttőn volt az 
alakuló közgyűlés madarasiB e c k 
Miksa elnöklete alatt a Lcszámi- 
tolobank helyiségében. A gyár 
fe ls Őrnagyarországi cukorgyár rész 
zény társasát* címmel alakul meg. 
alapítói a Leszámitolóbankon ki
vid az Osztrák Lacnderbank és 
gróf A n d r á s  s y  Géza, gról 
Sztáray Sándor és W einberger 
Sándor nagybirtokosok. Alaptő 
kéje egyelőre 4 millió korona és 
gyártelepe T öketerebcsen  jog  fe l 
épülni. Az igazgatóság tagjai let
tek : gróf Andrássy Géza v. b. t. 
t. (elnök), gróf Szapáry László 
v. b. t. t. (alelnök,) Lohnstcin 
Lajos Ágost vezérigazgató (alel
nök), gróf Andrássy Gyula, grót 
Andrássy Sándor, Thurn és Taxis 
Sándor herceg, Windischgraetz

Lajos herceg, gróf Sztáray Sán
dor, Elbogen Richárd, dr. Freund 
István. Kürschner Adóit, dr. Beck 
Marcel, Freund Emil, Elbogen 
1 lugó és Weinberger Sándor, a 
felügyelő-bizottságba pedig Stern 
György, Bún József, Gelley Antal, 
Harmatta Andor, Thuránszky 
László, Schindler Frank és Ne
mes Sándor választattak. —  A 
gyár termékeinek eladásával a 
Leszámitolóbankot bízták meg. 
A gyár — amely jelentékeny napi 
répafeldolgozásra és finomított 
cukor gyártására rendezkedik be 
— répaszükségletét már biztosí
totta hosszú lejáratú, kedvező 
árak mellett kötött répaszerződé
sekkel és nagyterjedelmii, répa- 
termelésre kitünően alkalmas te 
riiletek bérbevételével.

így csinálják nálunk a mozgal
makat, igy akarják Ujhely lejlő- 
dését előbbre vinni. Ez az ered
mény meggyőzhetett most már 
mindenkit arról, hogy ebben a 
városban komoly munkára még 
csak gondolni sem akarnak, hogy 
ebben a városban mindennél 
előbbre való a személyes érdekek 
hajszolása.

Es a legelszomoritóbb a do
logban, hogy ez az eset még 
intő példának, tanú.ságnak sem 
fog beválni, mert —  és erről 
meg vagyunk győződve - -  a 
cukorgyáréhoz hasonlóan fog vég
ződni a sárospataki szolgabiróság 
ügye is. Ott sem Ujhely érdekei 
fognak érvényesülni —  a vezető 
körök nemtörődömsége, hanyag
sága folytán.

h í r e k .

— Vármegyei közgyűlés. Zemplén 
vármegye törvényhatósági bizottsága 
f. hő 27-én d. *». 9 órakor rendes 
évnegyede.* közgyűlést tar*. Az ál
landó választmány a közgyűlési tár
gyak előkészítése tárgyában pedig 
2*>-án e. 9 órakor tart ülést.

— Mecznert menesztik? A „Nap* 
c. fővárosi újság tegnap esti számá
ban egy Zemplénvármegyét érdeklő 
szenzációs híradást közöl. Arról szól 
ez a híradás, hogy a kormány leg
közelebb meneszteni fog három fő
ispánt, köztük Meczntt Gyulát, mert 
az őszi parlamenti karcokat nem 
akarja nehezíteni azzal, hogy a fois 
pánok botrányos dolgaival is foglal
kozzék az ellenzék. Nem tudjuk, 
hogy honnan vette, a „Nap* ízt a 
hirt, de kevés hiteit adunk neki, 
mert Kimen H* dervárynak szüksége 
vau Meczner Gyulára és a hozzá 
hasonló főispánokra.

— Ipartestületi közgyűlés. A sátor- 
aljaujheli általános ipartestület f. hő 
11-én, vasárnap d. u 3 órára rend 
kívüli közgyűlést hirdetett, de azt 
megtartani nem lehetett. A gyűlés 
tárgya pedig megérdemelte volna a 
nagyobb érdeklődést, mert az ipar- 
testületi székház sorsa felett kellett 
volna dönteni. Az elnök elhalaszt!) 
beszédében kifejezést is adott annak 
a nagy fontosságnak, melylyel a 
tárgyalásra kerülő kérdés az ipar- 
testületre nehezedik és kél te a je- 
lenvoitakat, hogy a vasárnapi gyű
lésre nagyobb számban jelenjenek 
meg,

— Egyházkerületi közgyűlés. A ti-
száninneiii ref. eg>huzKerület, októ
ber hó 11—12—13-án Miskolcon, a 
ef. felsőbb leányiskola nagytermé

ben a főgondnoki beiktatással kap
csolatosan közgyűlést tart, melynek 
fontosabb tárgyai a következők : 1.

A megválasztott főgondnok, Dóku9 
Ernő cs. és kir. kamarás beiktatása 
(oki. 11.) 2. A sárospataki theol. 
akadémián az egyháztörténelmi tan
szék betöltése. 3. A sárospataki jog- 
akadéiuián egy helyettes jogtanán 
állás betöltése 4 Az oklevél nélküli 
tanítók ügye. (Alsóborsodi, felsőbor
sodi és göraöri egyházmegyek fel- 
terjesztése.) 5. A tandijk árpótlás 
ügye. (Alsóborsodi egyházmegye fel- 
terjesztése.) *>. A Borromeus éneik- 
lika ügyében állásfoglalás. (A zem
pléni egyházmegye felterjesztése. 7.
A szekularizáció előkészítése ügyé
ben bizottsági javaslat, 8. Az abauji 
egyházmegye indítványa az egyház- 
kerületi papi Özvegy-arvatárba való 
befizetés és az onnan való részese
dés egyenlősítése iránt. 9. Az abauji 
egyházmegye felterjesztése a dijle- 
velek készpénzre változtatására elvi 
határozat huzata iránt. 10- A lelké
szek vasúti kedvezményes utazha
tna*. (Alsó zempléni egyházmegye 
felterjesztése.) 11. A gömöri egyház
megye felterjesztése az iránt, hogy 
a lelkészi nyugdíj magasabb meg
állapítása végett a dijlevélnek ma
gasabb értékelése elfogadható-e. 12. 
Az ifjúsági egyesületek szervezése. 
(Gömöri egyházmegye felterjesztése.) 
A nyolc egyházmegye véleményen 
javaslata az énekvezérek országos 
egyesületének memorandumára. 14. 
A nyolc egyházmegye véleraényes 
javaslata a püspökök és főgondno
kok által tervezet szabályrendelet 
tervezetre.

— Az ellenőrzési szemle elmarad.
A ru. kir. honvédelmi minisztérium
nak rendeiete alapján a cs. és kir. 
közös hadsereg és a m. kir. honvéd
ség legénységének ellenőrzési szem
léje & folyó évben nem lesz meg
tartva. A tartalékos tisztek, tisztvi- 
viselők, hadapródokés hadapródjelöl- 
tek bemutatása azonban az eddigi 
módon ez évben is meg fog tartani.

— Figyelmeztetés. A kassai posta 
és távírda igazgatóság a következő 
sorok közlésére kérte fel lapunkat : 
Belgiumban a brüsseli világkiállítás 
alkalmával kiállítási levélbélyegeket 
bocsátottak ki. a melyeket felemelt 
árban árusítanak, az 1,2,  3 és 5 cen- 
times levélbélyegek ára, a rendes 
ár kétszerese, a 10 centimeseké pedig 
15 centiiues. Ezek a kiállítási levél
bélyegek csak Belgium belföldi for
galmában érvényesek. Ha Magyar- 
országra szóló küldemények bérmen
tesítésére használják fel az ilyen ki
állítási levélbélyegeket, a küldeményt 
a magyar posta úgy tekinti mintha 
egyáltalában nem volna bénuente-

SZTOJKAI
L ú go s só s  sn rn n gu rix

rekedtség, köhögés és nátha ellen. 
Cukorbetegségnél speciális 

gyógyszer.
Főraktár Sátoraljaújhelyben.

W I L K O V S Z K Y  és T Ó T H  
cégnél.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Egy polgár. Nagyon sajnáljuk, de nőm 

tehotUnk kérésének dogot. Amink u három 
fiatalembernek a garázdálkodása teljesen 
magántermészetű és igy aszal foglalkozni 
nem akarunk. Az apjának meg pláne 
semmi részo nincs M. .1. botrányaiban, C 
nem tehet róla, hogy a fia boriig'és aztán 
féktelenkedik. A személyes gyűlölet terére 
nem lephetünk és különösei) nőin annyira 
hogy a fiú hibáit az apja rovására Írjuk. 
■Minket igazán nem lehet azzal vádolni, 
hogy túlságos jóindulattal vagyunk M. ur 
iránt, de arra — amit ön kíván fölünk -  
nem vállalkozhatunk. Különben — mint 
értesülünk — a rendőrségen már folyik 
u kihágá.-ó oljárán a garázdálkodó fiatal
emberek ellen.

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

KiadotilUiib n :
L A N D E S M A N N  M I K S A
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Legújabb É

iskola öltönyök 1

az őszi és téli idényre

olcsó szabott árakon
egyedül!

Szántó lö r  és Tsa
üzletében

S á t o r a l j a ú j h e l y .  I
Széchenyi-tér és Korona-u. sarok  

kaphatók.
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Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

közvetlen a nagy állomás 
mellett. —  Kitűnő meleg és 
hideg ételek, saját termésű 
borok, kőbányi sör. —  Bon 
tos kiszolgálás, szolid árak.

Hetenként kétszer zene.

Tanításban já r ta s  Vili, 
gimnazista bármely isko
lában járó tanulók taní
tá sá t  elvállalná. Tuda
kozódni lehet a kiadó- 
hivatalban.

az Erzébet királyné-u 27. sz. alatt. 
Bővebb felvilágosítást ugyanott

4361/910. tk. sz.

Árverési hirdetmény
Bajusz Imre végrehajtat ónak, kis 

kom Világi Erzsébet és társa végre
hajtást szenvedők elleni végrehajtási 
ügyében a végrehajtató kérvénye 
következtében a végrehajtási árverés 
151 kor. 70 fül. tőke, ennek 1909. 
december hó 30 ától járó 5 százalék 
kamata, 57 korona 20 fillér már 
megállapított valamint 20 kor. jelen
legi és a még felmerülendő költsé
gek. valamint az ezennel csatlak o- 
zottnak kimondott

L)r. Kovaliczky Elek kir. közjegyző 
sátoraljaújhelyi lakos javára 32 kor. 
72 fiü. tőke s jár. és

Kis István és Kis János javára 138 
korona 20 fill. tőke s jár. kielégítése 
végett az 1884. LX. t.-c. 144. §-a, 
és az 1908. évi XLl. t.-c. 2. és kö
vetkező §-ai értelmében a saujhelyi 
kir törvényszék és a k irály helmeci 
kir, járásbíróság területén fekvő, a 
leleszi 108. sz: betétben (940—945), 
(1213-1218). (1900—1362), (2004- 
2096), (2322—2327), (2538-2542), 
(2952 2964), 9044, (8819-9928
(3521 -  3523), 3540 3586, (391U -  3924) 
(4157-4159) (4765—4770) és (4893— 
4895) hr. sz. alatt foglalt ingatlanok
ból Világi Annát és kiskorú Világi 
Erzsébetet illető */u*( d résznyi juta
lékra 400 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendel
tetik.

Az árverés megtartására határna
pul 1910. évi szeptember ho 28 ik 
huszonnyolcadik napjanak délelőtti 10
órája Le lesz község házához kitüze- 
tik. Egyben a fenti betétben 6687 IKK/ 
tk. sz. végzéssel Kis István és Kis 
János javára eszközölt árverés fel
jegyzés hivatalból töröltetik.

Árverési feltételek :
1, Ezen érverésen a fent körülírt 

ingatlanok a kikiáltási áron alól is, 
de annak */* részén alól eladatni 
nem fognak.

2. Árverezni szándékozók tartoz
nak az ingatlan kikiáltási árának 10 
százalékát, vagyis 46 kor. 00 fillért 
készpénzben, vagy értékpapírokban 
a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
annak a bíróságnál történt előlege* 
letételét igazoló elismervén) t annak 
átszolgáltatni

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb
bet Ígérni senki se akar. köteles 
nyomban a bánatpénzt az általa ígért 
ár 10 áig kiegészíteni.

Ha ennek eleget nem tesz, Ígérete

figyelmen kívül marad és haladék 
talánul folytatandó árverésben részt 
nem vehet.

3. Vevő köteles a vételárat bárom 
egyenlő részletben és pedig az elsőt 
az árverés napjától számított 15 nap, 
a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 30 nap, és a harmadikat 
ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet 
után az árverés napjától számított 
5 százalék kamatokkal együtt az 
1881. évi 39425. 1. M. szám alatt 
kelt rendeletben előirt módon a ki
rály helmeczi kir. adóhivatal mint 
bírói letét pénztárnál lefizetni. A bá 
natpénz az utolsó részletbe fog be
számíttatni.

4. Vevő köteles az ingatlant ter
helő és az árverés napjai követőleg 
esedékes adókat és átruházás illeté
ket viselni.

5. Vevő az ingatlan birtokába az 
árverés jogerőre emelkedésűkor lép 
és haszna ettől őt illeti.

6. Vevőnek a vételi bizonyítvány 
csak az atóajánlat beadására az 1881 
évi LX. t. c. 187, §-ában engedélye
zett 15 napi batáridő leteltével fog 
kiadatni meg a tulajdonjognak ja 
vára való bekebelezése oak  a vé
telár és kamatainak teljes kifizetése 
után fog eszközöltetni.

7. Amennyiben vevő az árverési 
feltételek bármelyikének a kitűzött 
időben eleget nem tenne, az általa 
megvett ingatlanra az érdeleitek 
bármelyikének kérelme következté
ben vevő veszélyére és költségére 
bánatpénzének elvesztése mellett, 
újabb árverés fog elrendeltetni.

8. Ezen árverési hirdetmény és 
fe tételek a hivatalos órák alatt ezen 
kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóságnál és Lelesz község házánál 
tekinthetők meg.

Az elrendelt árverés a fent irt 
tjkvben feljegyeztetni és a hirdet
mény egy példánya a bíróság hir
detményi táblájára kifüggesztetni, 
továbbá kifüggesztés, iiletvé meg. 
tekintés végett egy-egy példányban 
Lelesz, Kaponya, Bacska, Bodrog* 
mező, községek elöljáróságainak a 
helybeli szo'iás szerint azonnali kö
rözés és közzététel végett megkül
detik.

Miről értesiltetnek : Dr. Lengyel 
László ügyvéd, mint a végrehajtató 
képviselője; kir. pénzügyigazgatóság 
Saloraljaujhely; Bodrogközi tisza 
szabályozó társulat Helyben; Világi 
l-Yrencz, mint kiskorú Világi Erzsé
bet végrehajtást szenvedő gyámja, 
Lelesz : Balogh Sár.dorné sz. Világi

Anna végrehajtást szenvedő Kanyar.< lakozott végrehajtatok ; küia&^i elöl- 
Világi László társtulajdonos ; Czam- járóság Lelesz ; községi el5t\^ róság

Kaponya, Bodrogmező, B á c s i* . 
Királyholmcc, 1910. július 1.

Gábriel s. k.
kir. uljárásbiró.

poly József és u**je Kovács Vero-j 
nika, Bajusz Imre társtulajdonosok] 
Lelesz; dr. Kovaliczky Elek kir. köz-| 
jegyző csatlakozott végrehajtató 
Saujhely ; Kis István. Kis János csat-
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Tölgyfaeladási hirdetmény
Főméltósága Herceg Windisch Graet/. Lajos sáros* 

pataki uradalmához tartozó Komléska (Zemplén várm.) 
kü/.ség határában fekvő „Kecskehát44 és „Mogyoróbokor44 

oldal nevű erdőrészekben mintegy 11,884 darab folyó 
számozással ellátott tövün álló műfának kitermelendő 
tölgyfa kerül árverés utján eladásra.

Az árverési feltételek a Hercegi Uradalom Központi 
Irodéjában Sárospatakon és az erdőmesteri hivatalban 
Makkoshotykán (Zemplén várm.) megtekinthetők.

A  zárt Írásbeli ajánlatok

1910. évi október hó 31. 9. e. 10 óráig
a Hercegi Uradalom Központi Irodájába, Spatakon
adandók be, amikor az árverés is megtartatik.

Eperjesi

cserép-
kályhák,
gránit és  

márvány

bizományi r a k tá r a :
BEHYNA TESTVÉREK, Sátoraljaújhely.

ju ta to t t  L mid tornán n Mikb* e* Tanít könyvnyomdájában 8atoraijujhul>,


	073

